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دور منظمات املجتمع املدني في تحسيـن مستوى العملية التعليمية 
 لتحقيق التنمية املستدامة في ضوء رؤية الدولة 2030: 

دراسة تطبيقية على الجمعيات األهلية

د. مصطفى محمد علي شديد

 مدرس بقسم اإلدارة العامة واملحلية 
 كلية العلوم اإلدارية 

 أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية
جمهورية مصر العربية

امللخص 1

تعتبـــر الجمعيــات األهليــة إحــدى الصــور املجســدة فــي منظمــات املجتمــع املدنــي داخــل الدولــة، حيــث لهــا امتــداد تاريخــي 
منــذ فتـــرة زمنيــة بعيــدة، ويعتبـــر محــور التنميــة املســتدامة أحــد أهــم توجهــات نشــاط املجتمــع املدنــي بصفــة عامــة والجمعيــات 

األهليــة بصفــة خاصــة فــي مصــر.

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الجمعيــات األهليــة فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا للرؤيــة 
االستـــراتيجية للدولــة 2030، وذلــك مــن خــال محــو األميــة الهجائيــة والرقميــة وتمكيـــن الطــاب مــن التعليــم، باإلضافــة إلــى 
العمــل علــى تحسيـــن القــدرة التنافســية للمنظومــة التعليميــة علــى املســتوى القومــي. وتعتمــد الدارســة علــى املنهــج الوصفــي فــي 
دراســة متغيـــرات الدراســة كما تعتمد على املنهج التطبيقي التحليلي في معرفة آراء املســتق�صى منهم حول موضوع الدراســة، 
كمــا تفتـــرض هــذه الدراســة وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن دور الجمعيــات األهليــة كإحــدى منظمــات املجتمــع املدنــي 
ونتيجــة   .2030 للدولــة  االستـــراتيجية  الرؤيــة  ضــوء  فــي  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق  وبيـــن  التعليميــة  بالعمليــة  االرتقــاء  فــي 
الختبــار الفــرض الرئيــس للدراســة والفــروض الفرعيــة املنبثقــة منهــا توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج ومــن أهمهــا أن 
هنــاك عاقــة ارتباطيــة طرديــة قويــة بيـــن املتغيـــرات الفرعيــة للمتغيـــر املســتقل »تفعيــل دور الجمعيــات األهليــة، وتنميــة وعــي 
الجمعيــات األهليــة، وتبنــي الجمعيــات األهليــة الستـــراتيجية التعليــم« مــع املتغيـــر التابــع وهــو »تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي 

قطــاع التعليــم طبًقــا للرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030«.

كمــا توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا ضــرورة وضــع استـــراتيجيات مناســبة لتحقيــق الرؤيــة 
االستـــراتيجية للدولة 2030 في إطار الشــراكة الجادة والتي تتحول إلى تفويض مجتمعي إلدارة منظمات املجتمع املدني، كما 
ا مــع الحكومــة فــي وضــع بـــرامج التخطيــط والتنفيــذ الجــادة للعمليــة 

ً
أوصــت بضــرورة اعتمــاد منظمــات املجتمــع املدنــي شــريك

التنمويــة علــى املســتوى املحلــي.

الكلمات املفتاحية: منظمات املجتمع املدني، العملية التعليمية، التنمية املستدامة، الجمعيات األهلية.

التعريفات اإلجرائية ملفاهيم ومصطلحات الدراسة
الربحّيــة وغيـــر 	  التطوعيــة غيـــر  املؤسســات واملنظمــات  مــن  عــن مجموعــة  هــي عبــارة  املدنــي:  منظمــات املجتمــع 

ا بيـــن الدولة من جهة واملواطن واملجتمع من ناحية أخرى لتحقيق فائدة للمجتمع  اإلجبارّية، والتي تلعب دوًرا مهمًّ
وللمواطــن، فهــي تســاعد علــى تحقيــق الســام واالســتقرار والتكافــل االجتماعــي.

التنميــة املســتدامة: هــي تنميــة حقيقيــة مســتمرة ومتواصلــة هدفهــا وغايتهــا اإلنســان تؤكــد علــى التــوازن بيـــن البيئــة 	 
بأبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، بمــا يســاهم فــي تنميــة املــوارد الطبيعيــة وتمكيـــن وتنميــة املــوارد 
البشــرية وإحــداث تحــوالت فــي القاعــدة الصناعيــة والتنميــة، علــى أســاس علمــي مخطــط وفــق استـــراتيجية محــددة 

 *  تم استام البحث في ديسمبر 2020، وقبل للنشر في مارس 2021، وتم نشره في ديسمبـر 2022.
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للرؤيــة  طبًقــا  التعليــم  قطــاع  فــي  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  األهليــة  الجمعيــات  دور  علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  تهــدف 
االستـــراتيجية للدولــة 2030، وذلــك مــن خــال محــو األميــة الهجائيــة والرقميــة وتمكيـــن الطــاب مــن التعليــم، باإلضافــة إلــى العمــل 
علــى تحسيـــن القــدرة التنافســية للمنظومــة التعليميــة علــى املســتوى القومــي. وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج ومــن أهمهــا 
أن هنــاك عاقــة ارتباطيــة طرديــة قويــة بيـــن املتغيـــرات الفرعيــة للمتغيـــر املســتقل »تفعيــل دور الجمعيــات األهليــة، وتنميــة وعــي 
الجمعيــات األهليــة، وتبنــي الجمعيــات األهليــة الستـــراتيجية التعليــم« مــع املتغيـــر التابــع وهــو »تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع 
التعليــم طبًقــا للرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030«. كمــا توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا ضــرورة وضــع 
استـــراتيجيات مناســبة لتحقيــق الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030 فــي إطــار الشــراكة الجــادة والتــي تتحــول إلــى تفويــض مجتمعــي 
ا مــع الحكومــة فــي وضــع بـــرامج التخطيــط 

ً
إلدارة منظمــات املجتمــع املدنــي، كمــا أوصــت بضــرورة اعتمــاد منظمــات املجتمــع املدنــي شــريك

والتنفيــذ الجــادة للعمليــة التنمويــة علــى املســتوى املحلــي.
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لتلبية احتياجات الحاضر واملســتقبل على أســاس من املشــاركة املجتمعية مع اإلبقاء على الخصوصية الحضارية 
للمجتمعــات.

الجمعيــات األهليــة: هــي تلــك املؤسســات ذات الوظائــف املتعــددة واألهــداف الثقافيــة واالجتماعيــة املتنوعــة والتــي 	 
قــد تكــون قوميــة أو محليــة، كمــا تســاهم بشــكل متميـــز فــي مجــال الخدمــات االجتماعيــة، وتعتمــد بدرجــة كبيـــرة علــى 

املتطوعيـــن فــي وضــع سياســتها وتنفيــذ بـــرامجها، وغالًبــا مــا تعتمــد فــي تمويلهــا علــى هبــات املتطوعيـــن.

األميــة الهجائيــة والرقميــة: هــي عــدم قــدرة اإلنســان علــى القيــام بالعديــد مــن املهــارات الخاصــة بالقــراءة والكتابــة، 	 
الوقــت  فــي  القــراءة والكتابــة، خاّصــة  التــي تعتمــد علــى  مــن املجــاالت الحياتّيــة  مــن ممارســة الكثيـــر  نــه 

ّ
والتــي تمك

الحاضــر، والــذي رافقــه حــدوث كبيـــر فــي التطــورات التكنولوجيــا والعلمّيــة.

التمكيـــن مــن العمليــة التعليميــة: هــي عمليــة تهــدف إلــى تحويــل الطالــب مــن متلــٍق للمعلومــة إلــى مشــارك فــي إعدادهــا 	 
ملرحلــة  املعلميـــن  وإعــداد  واملناهــج،  التعليميــة  األســاليب  فــي  تطــور  إلــى  تحتــاج  العمليــة  وهــذه  وتقييمهــا،  وتقديمهــا 
ــلطة أو تقاســمها مــع الطــاب فيمــا يخــص الكيفيــة التــي تقــدم فيهــا املعلومــة. جديــدة، تهــدف إلــى نقــل جــزء مــن هــذه السُّ

تحسيـــن القــدرة التنافســية للمنظومــة التعليميــة: هــي قــدرة قطــاع التعليــم أو املنظومــة التعليميــة مــن احتــال 	 
القومــي  املســتوى  علــى  وذلــك  بذلــك،  الخاصــة  القيــاس  فــي مؤشــرات  إيجابيــة  أكثـــر  نتائــج  مكانــة عاليــة وتحقيــق 

والدولــي. واإلقليمــي 

املقدمة

التنميــة هــي ارتقــاء املجتمــع واالنتقــال بــه مــن الوضــع الحالــي إلــى وضــع أعلــى وأفضــل. فهــي أســاس مهــم لــكل مجتمــع 
فــي مختلــف جوانــب الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة  إنســاني لتحقيــق أهدافــه نحــو حيــاه أفضــل ألنهــا تضــرب بجذورهــا 

واإلداريــة. والسياســية  والثقافيــة 

للتنميــة،  الثاثــة  األبعــاد  وتكامــل  دمــج  ليشــمل  والعشريـــن  الحــادي  القــرن  فــي  املســتدامة  التنميــة  بـــرز مفهــوم  ولقــد 
الُبعــد البيئــي واالجتماعــي واالقتصــادي واملهتــم بــاإلدارة الرشــيدة للمــوارد الطبيعيــة والحفــاظ علــى النظــم البيئيــة بمــا يضمــن 
حقــوق األجيــال القادمــة فــي اســتخدامات املــوارد والثـــروات الطبيعيــة، وتـــرتب علــى ذلــك قامــت العديــد مــن دول العالــم بإعــادة 
النظــر فــي البنيــة املؤسســية مــن حيــث الهيكليــة والوظيفيــة، وهــي املســئولة عــن املحــاور املتكاملــة واملتـــرابطة ألبعــاد التنميــة 
املســتدامة. وظهــرت محــاوالت للمجتمــع الدولــي ملعالجــة القضايــا واملشــكات البيئيــة. وملواجهــة التحديــات الحاليــة التــي تواجــه 
اقتصــادات العالــم فلقــد أتفــق املجتمــع الدولــي مــن خــال عمليــة تشــاورية ومــداوالت اســتغرقت عشريـــن شــهًرا مــن ينايـــر 
ــا للتنميــة املســتدامة و169 غايــة حتــى عــام 2030. وباســتيعاب الــدول ملفهــوم 

ً
2015 وحتــى أغســطس 2016 علــى 17 هدف

التنميــة املســتدامة والشــراكة املجتمعيــة، شــجع ذلــك علــى تـــزايد املبــادرات الجماعيــة لتكويـــن تنظيميــات وجمعيــات ذات 
ــة فــي تقويــة وتوســيع 

ً
أهــداف متنوعــة، وعرفــت البــاد العربيــة ودول العالــم الثالــث فــي العقــود األخيـــرة عموًمــا حركــة ماحظ

النســيج املجتمعــي لتحقيــق أهــداف مجتمعيــة، تســاعد علــى الــدور الجديــد للدولــة مــن خــال دخــول املجتمــع املدنــي فــي تقديــم 
الخدمــات بأســلوب أفضــل، وفــي إطــار القوانيـــن املتعلقــة بالجمعيــات والهيئــات املدنيــة، وتعــرف هــذه املنظمــات فــي بعــض 
عــرف لــدى املؤسســات الدوليــة، وفــي الكتابــات العربيــة الحديثــة بمنظمــات املجتمــع املدنــي. 

ُ
الــدول باملجتمــع األهلــي، بينمــا ت

)الحوسني، 2013: 17(. فتعتبـر منظمات املجتمع املدني حقل خصب للدراسة تتفاعل فيه اإلرادات اإلنسانية واملجتمعية 
لتقديــم بدائــل وخدمــات فــي وقــت أصبحــت فيــه الدولــة الوطنيــة بحاجــة إلــى قطــاع ثالــث يعــزز أداءهــا. )الغيانــي، 2005: 6(.

1994، تمثــل منظمــات املجتمــع املدنــي كياًنــا غيـــر هــادف للربــح وتتحــدد  ووفًقــا لوثائــق األمــم املتحــدة الصــادرة فــي عــام 
أنشــطتها بفعــل اإلرادة الجماعيــة ألعضائهــا، واســتجابة لحاجــات األعضــاء. )ســمك، نجــوى وعابديـــن، الســيد صدقــي، 2002: 48(.

ــا للقطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص، فــي 
ً
ا ثالث

ً
ولقــد تطــور االهتمــام بمنظمــات املجتمــع املدنــي حتــى أصبحــت شــريك

تقديــم مختلــف الخدمــات وفــي جميــع املجــاالت » الصحــة، التعليــم، البيئــة، حقــوق اإلنســان، وتعزيـــز الديمقراطيــة. إلــخ ». 
.)5 :2009 )املشــهراوي، 

ولقــد ركــزت تلــك املنظمــات فــي اآلونــة األخيـــرة علــى االرتقــاء بالعمليــة التعليميــة علــى املســتوى املحلــي فــي ســبيل تحقيــق 
التنميــة املســتدامة، ألنــه بدايــة التقــدم الحقيقــي بــل والوحيــد، وأن كل الــدول التــي تقدمــت بمــا فيهــا النمــور اآلســيوية قــد 

تقدمــت مــن بوابــة التعليــم، ولــذا تضــع الــدول املتقدمــة التعليــم فــي أوليــة بـــرامجها وسياســاتها.



املجلة العربية لإلدارة، مج 42، ع 4 - ديسمبـر )كانون األول( 2022

185

وتعتبـــر قضيــة التعليــم فــي مصــر واحــدة مــن أكثـــر القضايــا املجتمعيــة املثيـــرة للجــدل 
التحديــث  بـــرنامج  فــي  الزاويــة  حجــر  هــو  التعليــم  كان  ولــذا  االجتماعيــة،  النعكاســاتها  نظــًرا 
والتطويـــر الــذي تتبنــاه الدولــة املصريــة، بحكــم دوره املحــوري فــي بنــاء اإلنســان املصــري وتطويـــر 
ســلم  فــي  متقدمــة  مرتبــة  التعليــم  يحتــل  ولذلــك  واملهنيــة،  العلميــة  وخبـــراته  الذاتيــة  قدراتــه 
أولويــات الخطــط التنمويــة للحكومــة املصريــة، وأظهــرت بيانــات الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة 
واإلحصــاء أن قيمــة إنفــاق الدولــة املصريــة علــى التعليــم ســجلت مــا يقــرب مــن تـــريليون جنيــه 
896,1 مليــار جنيــه، ويوضــح الجــدول رقــم )1( حجــم اإلنفــاق علــى  10 ســنوات لتبلــغ  خــال 

التعليــم فــي مصــر خــال العشــر ســنوات األخيـــرة 2010 /2011 – 2019/ 2020.

كمــا يوضــح الجــدول رقــم )2( حجــم اإلنفــاق علــى التعليــم قبــل الجامعــي مقارنــة باإلنفــاق 
علــى التعليــم الجامعــي فــي مصــر.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة

اإلطار النظري للدراسة: تأصيل املفاهيم، التنمية املستدامة

تعريف التنمية املستدامة

البيئــة  بقضايــا  واألفــراد  واملؤسســات  والهيئــات  الــدول  لــدى  الوعــي  تنامــي  اشــتداد  مــع 
علــى  أتفــق  للتنميــة  جديــد  مفهــوم  ظهــر  واملجتمــع، 
تســميته بالتنميــة املســتدامة والــذي تبلــورت خطوطــه 
1972، ومــع نشــر تقريـــر  فــي مؤتمــر ســتوكهولم ســنة 
بالبيئــة والتنميــة املســتدامة  العامليــة املعنيــة  اللجنــة 
بلجنــة بورنتانــد ســنة 1987 تــم تبنــي مصطلــح التنميــة 
مــن  بالرغــم  وهــذا  ودائــم،  رســمي  بشــكل  املســتدامة 
وجــود محــاوالت عديــدة إلعطــاء مصطلحــات مرادفــة 

املســتدامة. للتنميــة 

وقــد عرفــت لجنــة بـــرونتاند التنميــة املســتدامة 
فــي الوفــاء  بــدون املســاس بحقــوق األجيــال القادمــة  أنهــا التنميــة التــي تأخــذ بعيـــن االعتبــار حاجــات املجتمــع الراهنــة  علــى 
باحتياجاتهمــا. واتفقــت دول العالــم فــي »مؤتمــر األرض« عــام 1992 علــى تعريــف التنميــة املســتدامة فــي املبــدأ الثالــث الــذي 
أقــره مؤتمــر البيئــة والتنميــة فــي »ريــو دي جانيـــرو« البـــرازيلية عــام 1992 علــى أنهــا »ضــرورة إنجــاز الحــق فــي التنميــة بحيــث 
تتحقــق علــى نحــو متســاو الحاجــات التنمويــة والبيئيــة ألجيــال الحاضــر واملســتقبل« )أبــو زلــط وغنيــم، 2009: 23(. كمــا عــرف 
ــلطات العموميــة والخاصــة باملجتمــع مــن  )رزيــق، 2002: 3( التنميــة املســتدامة علــى أنهــا نتيجــة تفاعــل مجموعــة فــي أعمــال السُّ
أجل تلبية الحاجات األساســية والصحية لإلنســان. وتنظيم تنمية اقتصادية لفائدته والســعي إلى تحقيق انســجام اجتماعي 
فــي املجتمــع بغــض النظــر عــن االختافــات الثقافيــة اللغويــة والدينيــة لألشــخاص ودون رهــن مســتقبل األجيــال القادمــة علــى 
تلبيــة حاجاتهــا. كمــا عرفتهــا )الرفاعــي، 2007: 24( علــى أنهــا عمليــة مجتمعيــة واعيــة ودائمــة موجهــة وفــق إرادة وطنيــة مســتقلة 
مــن أجــل إيجــاد تحــوالت هيكليــة وإحــداث تغيـــرات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة تســمح بتحقيــق نمــو مطــرد لقــدرات 

املجتمــع املعنــي وتحسيـــن مســتمر لنوعيــة الحيــاة فيــه.

املبادئ الحاكمة األساسية لتحقيق التنمية املستدامة:
التخطيط التنموي الشاملة ملختلف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية وفي مختلف القطاعات.	 

تعزيـــز التـــرابطات بيـــن القطاعــات املختلفــة واتســاق السياســات وتكاملهــا ودعــم بعضهــا البعــض بمــا يضمــن تحقيــق 	 
املستدامة.

الجدول رقم )1(
مقدار اإلنفاق على التعليم 
في مصر خالل الفتـرة 2010 
– 2020 )األرقام باملليار جنيه(

حجم اإلنفاق السنة
على التعليم

2011 / 201047.1
2012 / 201151.8
2013 / 201264
2014 / 201380.9
2015 / 201494.4
2016/ 201599.3
2017 / 2016104
2018/ 2017107.1
2019 / 2018115.7
2020 / 2019132

املصــدر: الجــدول مــن إعــداد الباحــث 
الجهــاز  مــن  الصــادرة  لألرقــام  وفًقــا 
واإلحصــاء. العامــة  للتعبئــة  املركــزي 

الجدول رقم )2(
مقدار اإلنفاق على التعليم في مصر )التعليم قبل الجامعي، التعليم 

الجامعي( )األرقام باملليار جنيه(

التعليم الجامعيالتعليم قبل الجامعي
37.75 مليار جنيه94.25 مليار جنيهاإلنفاق الحكومي 2019 / 2020
3.14 مليار جنيه7.85 مليار جنيه / الشهرمتوسط اإلنفاق الحكومي في الشهر

املصــدر: الجــدول مــن إعــداد الباحــث وفًقــا لألرقــام الصــادرة مــن الجهــاز املركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء.
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التنميــة 	  ورصــد  وإدارة  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  لدعــم  التحديــث  اســتمرارية  لضمــان  املعرفــة  اقتصــاد  إلــى  التحــول 
.)Getting, 2015(

توفيـر نظام مؤس�صي يضمن تحقيق املحاسبة، الشفافية، واملشاركة املجتمعية.	 

رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية املستدامة

ــا أساســًيا للنظام االقتصادي تبلــور فــي تحقيــق 
ً
رؤيــة 2030 تعــد تجســيًدا لروح دســتور مصر الحديثــة الــذي وضــع هدف

الرخــاء فــي البــاد مــن خال التنميــة املســتدامة والعدالة االجتماعيــة، وتؤكــد علــى ضــرورة التـــزام النظــام االقتصــادي املصــري 
بالنمــو املتــوازن جغرافًيــا وقطاعًيــا وبيئًيــا.

وتعتبـــر رؤيــة 2030 أول استـــراتيجية يتــم صياغتهــا وفًقــا ملنهجيــة التخطيــط االستـــراتيجي والتخطيــط باملشــاركة، حيــث 
تــم إعدادهــا بمشــاركة مجتمعيــة واســعة راعــت مرئيــات املجتمــع املدنــي والقطــاع الخــاص والــوزارات والهيئــات الحكوميــة 
ــا شــاملة لكافــة مرتكــزات 

ً
كمــا القــت دعًمــا ومشــاركة فعالــة مــن شــركاء التنميــة الدولييـــن األمــر الــذي جعلهــا تتضمــن أهداف

وقطاعــات الدولــة املصريــة.

التــي تعيشــها مصــر بأبعادهــا املحليــة واإلقليميــة  فــي ظــل الظــروف الراهنــة  وتأتــي أهميــة هــذه االستـــراتيجية خاصــة 
والعامليــة والتــي تتطلــب إعــادة النظــر فــي الرؤيــة التنمويــة ملواكبــة هــذه التطــورات ووضــع أفضــل الســبل للتعاطــي معهــا بمــا 
يمكــن املجتمــع املصــري مــن النهــوض مــن عثـــرته واالنتقــال إلــى مصــاف الــدول املتقدمــة وتحقيــق الغايــات التنمويــة املنشــودة 
ــت االستـــراتيجية مفهــوم التنميــة املســتدامة كإطــار عــام ُيقصــد بــه تحسيـــن جــودة الحيــاة فــي الوقــت الحاضــر 

ّ
للبــاد. وقــد تبن

بمــا ال يخــل بحقــوق األجيــال القادمــة فــي حيــاة أفضــل، ومــن ثــم يـــرتكز مفهــوم التنميــة الــذي تتبّنــاه االستـــراتيجية علــى ثاثــة 
أبعــاد رئيســة تشــمل البعــد االقتصــادي والبعــد االجتماعــي والبعــد البيئــي.

كمــا تـــرتكز االستـــراتيجية علــى مفاهيــم »النمــو االحتوائــي واملســتدام والتنميــة اإلقليميــة املتوازنــة« بمــا يؤكــد مشــاركة 
الجميــع فــي عمليــة البنــاء والتنميــة ويضمــن فــي الوقــت ذاتــه اســتفادة كافــة األطــراف مــن ثمــار هــذه التنميــة.         

الرؤية االستـراتيجية للدولة لقطاع التعليم حتى عام 2030

تســتهدف الرؤيــة االستـــراتيجية للتعليــم حتــى عــام 2030 إتاحــة التعليــم والتدريــب للجميــع بجــودة عاليــة دوت تمييـــز، 
ــا  وفــي إطــار نظــام مؤس�صــي كــفء وعــادل، ومســتدام ومــرن وأن يكــون مرتكــًزا علــى املتعلــم القــادر علــى التفكيـــر واملتمكــن فنيًّ
ــا، وأن يســاهم أيًضــا فــي بنــاء الشــخصية املتكاملــة وإطــاق إمكاناتهــا إلــى أق�صــى مــدى ملواطــن معتـــز بذاتــه،  ــا وتكنولوجيًّ وتقنيًّ
ومستنيـــر ومبــدع، ومســئول، وقابــل للتعدديــة يحتـــرم االختــاف، وفخــور بتاريــخ بــاده وشــغوف ببنــاء مســتقبلها وقــادر علــى 

ا مــع الكيانــات اإلقليميــة والعامليــة. التعامــل تنافســيًّ

وتنطبــق هــذه الرؤيــة االستـــراتيجية علــى أنــواع التعليــم الثاثــة: التعليــم العــام والفنــي أو التعليــم قبــل الجامعــي والتعليــم 
العالــي، ولكــن تختلــف األهــداف االستـــراتيجية لــكل نــوع مــن أنــواع التعليــم وكــذا مؤشــرات قيــاس األداء والبـــرامج التــي تســاعد 
علــى تحقيقهــا، ومــن ثــم تعــرض األهــداف االستـــراتيجية واملؤشــرات والبـــرامج بشــكل مفصــل لــكل مــن التعليــم العــام والتعليــم 
الفنــي والتعليــم الجامعــي، وعلــى الرغــم مــن أن اإلطــار املؤس�صــي الــذي يحكــم التعليــم قبــل الجامعــي يضــم كل مــن التعليــم 
العام والفني تحت مظلة التـــربية والتعليم. إال أن تحديد أهداف استـــراتيجية ومؤشرات قياس أداء وبـــرامج محددة لارتقاء 

بالتعليــم الفنــي منفصلــة عــن التعليــم العــام والتعليــم الجامعــي.

وتتــواءم الرؤيــة واألهــداف االستـــراتيجية للتعليــم والتدريــب مــع الهــدف الرابــع مــن األهــداف األممية للتنمية املســتدامة، 
والــذي ينــص علــى »ضمــان التعليــم الجيــد املنصــف والشــامل للجميــع، وتعزيـــز فــرص التعليــم مــدى حيــاة للجميــع، وتتوافــق 
وإتاحتــه  بالتعليــم،  الخاصــة  األداء  قيــاس  ومؤشــرات  االستـــراتيجية  األهــداف  مــع  الرابــع  للهــدف  املختلفــة  الغايــات   

َ
أيضــا

للجميــع ومراعــاة الفــروق املختلفــة فــي اإلتاحــة وضمــان التعليــم لــذوي االحتياجــات الخاصــة والتـركيـــز علــى التعليــم الفنــي 
والتدريــب املنهــي علــى النحــو الــذي يؤهــل الشــباب لســوق العمــل كمــا تتوافــق األهــداف الوطنيــة والغايــات األمميــة بالنســبة 

لتأهيــل التعليــم.
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منظمات املجتمع املدني: مفهوم املجتمع املدني

جــون  مثــل  الكاســيكيون  والسياســيون  االقتصاديــون  نظــر  وقــد  أساســًيا،  مفهوًمــا  املدنــي  املجتمــع  مفهــوم  أصبــح 
ســتيوارت )John Stuart(، وأدم ســميث )Adam Smith(، للمجتمــع املدنــي علــى أنــه عالــم الحريــة املنضبطــة علــى املســتوى 
االقتصــادي والشــخ�صي، ولكننــا نجــد هيجــل مــن ناحيــة أخــرى ينظــر إلــى املجتمــع املدنــي نظــرة أوســع باعتبــاره مكاًنــا ألشــكال 
.)Til, Van, 2001: 7( ة والخفية من قوة األنظمة الدينية والثقافية والتـربوية واملؤسسات األخرى

ً
القوة املعنوية غيـر املاحظ

ــا فيقــول بــأن املجتمــع  ومــن بيـــن تعريفــات للمجتمــع املدنــي التعريــف الــذي يقتـــرحه )Dominique Colas( ويعتبـــره عمليًّ
ــا مــن منطــق خــاص بهــا وبخاصــة الحيــاة املجتمعيــة التــي تضمــن ديناميكيــة 

ً
املدنــي هــو »يعنــي الحيــاة االجتماعيــة املنظمــة انطاق

اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية، ويعرفــه عبــد الغفــار شــكر بأنــه »مجموعــة التنظيمــات التطوعيــة الحــرة، التــي تمــأل املجــال 
العــام بيـــن األســرة والدولــة، لتحقيــق مصالــح أفرادهــا، ملتـــزمة فــي ذلــك بقيــم ومعاييـــر االحتـــرام والتـــرا�صي والتســامح واإلدارة 
الســلمية للتنــوع واالختــاف« )شــكر، 2003: 37(. كمــا يعــرف )خليــل، 2000: 12( املجتمــع املدنــي مــن حيــث املبــدأ بأنــه » نســيج 
متشــابك مــن العاقــات التــي تقــوم بيـــن أفــراده مــن جهــة، وبينهــم وبيـــن الدولــة مــن جهــة أخــرى، هــي عاقــات تقــوم علــى تبــادل 
املصالــح واملنافــع، والتعاقــد والتـــرا�صي والتفاهــم واالختــاف والحقــوق والواجبــات واملســئوليات، ومحاســبة الدولــة فــي كافــة 
األوقــات التــي يســتدعي فيهــا األمــر محاســبتها. وقــد عــرف البنــك الدولــي منظمــات املجتمــع املدنــي بأنهــا »مجموعــة واســعة النطــاق 
مــن املنظمــات غيـــر الحكوميــة واملنظمــات غيـــر الربحيــة التــي لهــا وجــود فــي الحيــاة العامــة، وتنهــض بعــبء التعبيـــر عــن اهتماًمــات 
وقيــم أعضائهــا أو اآلخريـــن اســتناًدا إلــى اعتبــارات أخاقيــة أو ثقافيــة أو سياســية أو علميــة أو دينيــة أو خيـــرية، ويشيـــر إلــى 
العماليــة،  والنقابــات  الحكوميــة،  غيـــر  واملنظمــات  املحليــة،  املجتمعــة  الجماعــات  تضــم:  املنظمــات  مــن  عريضــة  مجموعــة 

وجماعــات الســكان األصلييـــن، واملنظمــات الخيـــرية، واملنظمــات الدينيــة، والنقابــات املهنيــة، ومؤسســات العمــل الخيـــري.

وظائف منظمات املجتمع املدني
فــي املجتمــع: فهــي أداة لفــرض الرقابــة علــى ُســلطة الحكومــة وضبــط ســلوك األفــراد 	  تحقيــق النظــام واالنضبــاط 

.)2008 )الشــماس،  البعــض.   بعضهــم  تجــاه  والجماعــات 

تحقيــق الديمقراطيــة: فتلــك املنظمــات توفــر قنــاة للمشــاركة االختياريــة فــي املجــال العــام واملجــال السيا�صــي، وهــي 	 
املشــاركة اإليجابيــة.

التنشــئة االجتماعيــة والسياســية: بنــاء املجتمــع مــن خــال غرســه ملجموعــة مــن القيــم فــي نفــوس األفــراد مــن أعضــاء 	 
جمعياتــه، منظماتــه.

الوفــاء بالحاجــات وحمايــة الحقــوق: الحمايــة والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ومنهــا حريــة التعبيـــر والتجمــع والتنظيــم 	 
وتأســيس الجمعيــات.

بــأن لديهــم قنــوات مفتوحــة لعــرض 	  التعبيـــر واملشــاركة الفرديــة والجماعيــة: مــن خــال منظماتــه يشــعر األفــراد 
نظرهــم. ووجهــات  آراءهــم 

مــلء الفــراغ فــي حالــة غيــاب الدولــة أو انســحابها: شــريك فــي مجــاالت النشــاط االقتصــادي كاإلنتــاج وتوفيـــر خدمــات 	 
التعليــم والعــاج، إلــخ.

التنميــة الشــاملة: تفعيــل معنــى التنميــة باملشــاركة ألن تجــارب التنميــة العديــدة قــد أصابهــا الفشــل ألنهــا تــم فرضهــا 	 
مــن جانــب الحكومــة.

وتظهر مساهمة املجتمع املدني في مجاالت تنموية أخرى مثل:
تبني بـرامج محددة لإلسهام في املحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث وتوعية املواطنيـن.	 

تثقيــف أفــراد املجتمــع مــن خــال تنظيــم وعقــد املؤتمــرات وورش العمــل والنــدوات فــي موضوعــات مدنيــة واجتماعيــة 	 
وثقافيــة متنوعة.

تدعيم الخدمات الصحية من خال البـرامج الصحية الخيـرية وخاصة في املناطق الريفية.	 

صقل مهارات األفراد وبناء قدراتهم.	 
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فــي إيجــاد حلــول لألمــور 	  فــي القطــاع الحكومــي  تقديــم اآلراء واالقتـــراحات البنــاءة التــي قــد تســاعد صانعــي القــرار 
والشــائكة. املعقــدة 

 	.)Bluemel,  2004( .ملنظمات املجتمع املدني دور كبيـر في تحقيق الديمقراطية سواء في الدول املتقدمة أو الدول النامية

 	.)Teegen, 2003(  يؤدي العمل التطوعي لراحة النفس والشعور باالعتـزاز والفخر والثقة بالنفس عند املتطوع

خصائص املجتمع املدني
يتســم املجتمــع املدنــي بمجموعــة مــن الســمات والخصائــص التــي تميـــزه عــن غيـــره مــن املجتمعــات األخــرى والتــي يجــب 

االلتـــزام بهــا، لكــي يكــون قــادًرا علــى ممارســة نشــاطه، ومــن أهــم هــذه الخصائــص مــا يلــي:

القــدرة علــى التكيــف: القــدرة املؤسســة علــى التكيــف مــع التطــورات فــي البيئــة التــي يعمــل مــن خالهــا، فكلمــا كانــت  1	
املنظمــات قــادرة علــى التكيــف. كانــت أكثـــر فاعليــة، ألن الجمــد يــؤدي إلــى تضــاؤل أهميتهــا وربمــا القضــاء عليهــا، وثمــة 

عــدد مــن املؤشــرات فــي هــذا الخصــوص، هــي:

التكيف الزماني: ويقصد به قدرة املنظمة على االستمرار لفتـرة طويلة من الزمن.	 

التكيــف املكانــي: ويقصــد بــه قــدرة املنظمــة علــى إجــراء تعديــات ألنشــطتها للتكيــف مــع الظــروف املســتجدة بمــا 	 
.)720	719 :1992 تكــون مجــرد أداة لتحقيــق أغــراض معينــة )خربــوش،  يبعدهــا عــن أن 

االســتقالل: أال تكــون املنظمــة خاضعــة لغيـــرها مــن املنظمــات أو الجماعــات أو األفــراد بحيــث يســهل الســيطرة عليهــا.  2	
)غليــون، 1993: 747(.

مختلفــة  3	 مياديـــن  فــي  تعمــل  التــي  والهيئــات  واملؤسســات  املنظمــات  مــن  مجموعــة  وجــود  املتعــددة:  املؤسســات 
.)64  :2000 )البــاز، 

الحرية: لن يكون للمجتمع املدني وجود دون تمتع األفراد بحرية االختيار والتعبيـر عن اإلرادة )ثابت، 2005: 26(. 4	

أهمية منظمات املجتمع املدني

إن وجــود منظمــات املجتمــع املدنــي يضمــن تــوازن القــوى بيـــن الدولــة والشــعب، ويضمــن حقــوق األفــراد، ويدافــع عــن 
الفئــات املهمشــة فــي املجتمــع، ويدافــع عــن حقــوق اإلنســان خاصــة األقليــات منهــم، وبالتالــي فهــو عــون ومســاعد فاعــل إلــى 

جانــب دور الدولــة. )العابديـــن، 2011: 5(.

وتـــزداد أهميــة املجتمــع املدنــي ملــا يقــوم بــه مــن دور فــي تنظيــم وتفعيــل مشــاركة النــاس فــي تقريـــر مصائرهــم ومواجهــة 
السياســات التــي تؤثـــر فــي معيشــتهم وتـــزيد مــن إفقارهــم، والتأكيــد علــى إرادة املواطنيـــن فــي الفعــل، حتــى ال تتـــرك حكــًرا علــى 

.)20: 1999 النخــب الحاكمــة. )ثابــت، 

أهداف منظمات املجتمع املدني

إن أي منظمــة تنشــأ تهــدف إلــى تحقيــق هــدف أو عـــــدة أهــداف معينــة، وتتمثــل أهــداف منظمــات املجتمــع املدنــي فــي اآلتــي: 
)أبو سلطان، 2013: 148(.

لطة التنفيذية.	  االستجابة لتلبية احتياجات مجتمعية ذات طابع مدني وتقع خارج مسئولية السُّ

إسناد وتمكيـن وتقوية املجتمع املحلي في إطار تعزيـز مبادئ الديمقراطية، واملجتمع املدني، والتنمية املستدامة.	 

 	 Ehrenberg( اإلســهام فــي بلــورة املنظــور االقتصــادي واالجتماعــي املصــري بمــا يتوافــق مــع مبــدأ العدالــة االجتماعيــة
.)John, 1999

اإلسهام في عملية التغييـر االجتماعي من التأثيـر بالقوانيـن والتشريعات والسياسات العامة.  )املشهراوي، 2013:  19(.	 

االستجابة لضرورة تحسيـن األوضاع الحياتية لألفراد بشكل عام.	 

تعزيـز فكرة االستقال الوطني وتحقيق الدولة املستقلة.	 
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الدفاع عن حقوق ومصالح الفئات االجتماعية املحرومة وخاصة النساء، واألطفال، واملعاقون، والعاطلون.	 

العمل على التأثيـر في السياسات العامة في القطاعات واملجاالت املختلفة )عطية، 2006: 38(.	 

العمل على تحسيـن أوضاع فئات مهمشة أو مسحوقة في املجتمعات الفقيـرة والبلدان النامية.	 

وظائف منظمات املجتمع املدني
التفــاوض لتحقيــق مصالحهــم 	  تحقيــق املصالــح وحمايــة الحقــوق: توحــد مصالــح األعضــاء وتـــزيد قدرتهــم علــى 

.)119  :2008 )قدومــي،  املجتمعيــة 

تنميــة الوعــي السيا�ســي: إنهــا مدرســة يتعلــم فيهــا الفــرد أصــول الديموقراطيــة علــى مســتوى الجماعــة الصغيـــرة 	 
.)171 :2015 )بــن جمعــان، 

تحسيـــن األوضــاع االقتصاديــة: توفيـــر فــرص نشــاط تــؤدي إلــى زيــادة الدخــل مــن خــال هــذه املؤسســات نفســها 	 
مــن تحسيـــن شــروط عملهــم وزيــادة  لزيــادة مهــارات أعضائهــا ممــا يمكنهــم  التعاونيــة اإلنتاجيــة،  مثــل الجمعيــات 

.)121 :2011 )أبــو شــمالة،  دخولهــم. 

الشــراكة بيـــن املجتمــع املدنــي والدولــة: شــريك فــي املجــاالت املختلفــة فــي ظــل التحــول االقتصــادي وإعــادة الهيكلــة  	 
)أبــو ســيف، 2005: 26(.

هامــش 	  علــى  توجــد  التــي  الضعيفــة  الفئــات  مســاعدة  هدفهــا  عامــة  خدمــات  تقديــم  الخدمــات:  وتمويــل  تقديــم 
.)26  :2003 )حســن،  املجتمــع 

والتنــوع 	  االختــاف  وقبــول  الجماعــي،  والعمــل  التطوعــي،  للعمــل  النـــزوع  قيــم  تـــرسيخ  املدنيــة:  ثقافــة  إشــاعة 
.)1  :2013 )الحوســني، 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة على املستوى املحلي
االســتثمار فــي املــوارد البشــرية مــن خــال تحسيـــن مســتوى التعليــم والصحــة علــى جميــع املســتويات ونشــر الوعــي 	 

ملختلــف فئــات الشــعب.

ضمان أن تحقق استـراتيجيات التنمية املستدامة العدالة االجتماعية، والكرامة اإلنسانية.	 

تحــول النظــام املالــي إلــى االســتدامة املاليــة للسياســات والخطــط والبـــرامج لدعــم تنفيــذ التنميــة املســتدامة علــى 	 
املحلــي. املســتوى 

التنميــة 	  تحقيــق  فــي  املختلفــة  القطاعــات  ودور  التنفيــذ،  آليــات  فيهــا  بمــا  التمكينيــة  والسياســات  اآلليــات  وضــع 
املســتدامة.

الجمعيات األهلية كأحد منظمات املجتمع املدني

نشــأت فكــرة الجمعيــات األهليــة منــذ عــدة قــرون فــي دول الغــرب الرأســمالي ذلــك فــي إطــار مفهــوم الخيـــر واإلحســان وفــي ضــوء 
القيم الدينية وارتبطت معظم هذه الجمعيات بالكنيسة غيـر أن هذا املضمون قد تطور واتسع استجابة للظروف االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية في هذه الدول بحيث أصبح لهذه املنظمات مضمون جديد ودور أكثـــر فاعلية في املجتمعات.

فــي الظهــور منــذ  بــدأت  وتأسيًســا علــى مــا ســبق يمكــن القــول إن الجمعيــات األهليــة التــي تقــدم املســاعدات للفقــراء 
منتصــف القــرن التاســع عشــر فــي أوروبــا. ولقــد تكــون معظــم هــذه الجمعيــات تحــت تأثيـــر أغــراض دينيــة وإصاحيــة وكان 
الســائدة، وقــد قامــت هــذه  العــام باملشــكات االجتماعيــة  الوعــي  الســليمة وكذلــك  الفقــراء أســاليب الحيــاة  هدفهــا تعليــم 
الجمعيــات األهليــة علــى أســاس فكــرة التطــوع وامتـــزجت فيهــا الدوافــع الدينيــة بالدوافــع اإلنســانية فــإن الهــدف العــام لهــم 

.)Howell, 2000( الدينيــة  الطائفــة  أبنــاء 

وهــذا يعنــي أن فكــرة الجمعيــات األهليــة كانــت فــي بدايــة األمــر عبــارة عــن جهــود تطوعيــة تقــوم بهــا مجموعــة مــن النــاس 
تتوفــر فيهــم شــروط وصفــات املتطوعيـــن، ويعتبـــر املجتمــع املصــري مــن أوائــل املجتمعــات فــي إنشــاء فكــرة العمــل التطوعــي 
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كمــا جــاء فــي الحضــارة املصريــة الفرعونيــة قديًمــا، ثــم تطــور عبـــر املراحــل التاريخيــة إلــى أن وصــل فــي الوقــت املعاصــر إلــى شــكل 
.)Lam, 2000( الجمعيــات األهليــة واملؤسســات واملنظمــات غيـــر الحكوميــة

نشأة الجمعيات األهلية في مصر

يقصــد بالجمعيــات األهليــة تلــك التجمعــات املنظمــة غيـــر الهادفــة للربــح والتــي تعمــل فــي مجــاالت الرعايــة االجتماعيــة 
وتعتمــد فــي تحويلهــا علــى تبـــرعات القطــاع الخــاص وأشــخاص مــن املجتمــع، كمــا إنهــا قــد تحصــل علــى دعــم الحكومــة ملســاعدتها 
فــي إنجــاز أهدافهــا غيـــر السياســية. وتعــود بدايــات ظهــور املنظمــات األهليــة عموًمــا فــي مصــر إلــى القــرن التاســع عشــر حيــث 
نشــأت أول جمعيــة أهليــة فــي مصــر عــام 1821 باســم الجمعيــة اليونانيــة باإلســكندرية، ثــم توالــى تأســيس الجمعيــات الثقافيــة 
مثــل جمعيــة مصــر للبحــث فــي تاريــخ الحضــارة املصريــة عــام 1859 وجمعيــة املعــارف عــام 1868 والجمعيــة الجغرافيــة عــام 
1875 وبعدهــا توالــى تأســيس الجمعيــات ذات الطابــع الدينــي، مثــل الجمعيــة الخيـــرية اإلســامية عــام 1878 وجمعيــة املســاعي 
الخيـــرية القبطيــة عــام 1881، ومــع اعتـــراف دســتور 1923 فــي مادتــه رقــم 20 بحــق املصرييـــن فــي التجمــع وتكويـــن جمعيــات، 
ازدهــرت الجمعيــات األهليــة حيــث زاد عددهــا مــن 159 جمعيــة فــي الفتـــرة مــا بيـــن عامــي 1900و1924 إلــى 633 جمعيــة فــي 

الفتـــرة مــن عــام 1925 حتــى 1944.

ومنــذ منتصــف الســبعينيات بــدأت حركــة انتعــاش جديــدة فــي املجتمــع املدنــي عموًمــا والجمعيــات األهليــة خصوًصــا، 
حيــث بلــغ عددهــا وفًقــا للتقاريـــر الرســمية لــوزارة التأمينــات والشــئون االجتماعيــة نحــو 16660 جمعيــة وتضــم نحــو 3 ماييـــن 
عضــو تعمــل فــي مختلــف املجــاالت االجتماعيــة. تلعــب الجمعيــات األهليــة دورا مهًمــا فــي تمكيـــن املــرأة املصريــة فــي املجــاالت 
الجهــود  تدعيــم  تســتطيع  أنهــا  عــن   

ً
النســاء فضــا أوســاط  مــن  بالقــرب  الجمعيــات  تلــك  وجــود  إلــى  ذلــك  ويـــرجع  املختلفــة، 

الحكوميــة فــي هــذا الشــأن.

أسباب تنامي دور الجمعيات األهليـة

بــدأت الجمعيــات األهليــة فــي الظهــور كقطــاع ثالــث وكظاهــرة مهمــة فــي الثمانينيــات باعتبارهــا منظمــات جديــدة تتمتــع 
بمزايــا نســبية مــن حيــث القــدرة واإلدارة، ويـــرجع ذلــك لألســباب اآلتيــة: )أفنــدي، 2006: 19(

تقليــص دور الدولــة فــي تقديــم الخدمــات إلشــباع احتياجــات األفــراد فــي املجتمــع مــن الســلع والخدمــات العامــة بشــكل 	 
.)Lester & Helmut, 1998: 220(  مناسب

وجــود مجموعــة مــن األزمــات واملتغيـــرات الثوريــة التــي ســاهمت منــذ الســبعينيات فــي دفــع هــذه الظاهــرة »الجمعيــات 	 
األهليــة« للنمــو، وهــذه األزمــات كاآلتــي: )قنديــل، 2000: 108(

السياســات 	  اإلنفــاق علــى  زيــادة حجــم ونوعيــة  تعمــل علــى  كانــت  والتــي   Welfare State الرفاهــة  تدهــور دولــة 
االجتماعــي. األمــان  وشــبكات  االجتماعيــة 

التوجه نحو الخصخصة واإلصاح الهيكلي والذي أكد على قوة ونفوذ الدولة لصالح القطاع الخاص.	 

مــن األفــراد 	  إلــى تكويـــن شــبكات  نقــل املعلومــات واالتصــاالت بتكلفــة منخفضــة، أدى  فــي  التطــور التكنولوجــي 
املشتـــرك. العمــل  أجــل  مــن  يـــرتبطون ويتواصلــون  والجماعــات 

مســاعدة الجمعيــات األهليــة املنظمــات الحكوميــة الدوليــة وأيًضــا الــدول فــي عمليــات اإلغاثــة، ويعــد هــذا التعــاون 	 
مفيــًدا للطرفيـــن حيــث إن الحكومــات تخفــض مــن األعبــاء واملســئوليات امللقــاة علــى عاتقهــا. والجمعيــات تكــون أكثـــر 
 Interdependence قرًبــا مــن الفئــات املســتفيدة، وبالتالــي فــإن ذلــك النمــط يمكــن أن يطلــق عليــه االعتمــاد املتبــادل

حيــث إن العاقــة هــي عاقــة تكامــل وتعــاون وشــراكة وليســت عاقــة صــراع.

تتمتــع الجمعيــات األهليــة فــي تقديــم الســلع والخدمــات للفئــات املســتهدفة بنــوع مــن املرونــة وعــدم وجــود قيــود تحــد 	 
مــن قيامهــا بذلــك الــدور ممــا يؤكــد أن دورهــا هــام الســتكمال املجهــود الحكومــي، ولدعــم التنميــة املجتمعيــة عــن 

طريــق رفــع مســتوى الخدمــات العامــة أو توســيع نطــاق الحصــول عليهــا.
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أهميـة الجمعيـات األهلية: األهمية االقتصـادية

هنــاك العديــد مــن النظريــات التــي تفســر تواجــد أو غيــاب الجمعيــات األهليــة وفًقــا ألهميتهــا االقتصاديــة مــن أهمهــا 
اآلتــي:

ظهــور هــذه الجمعيــات هــو نتيجــة لتقليــص الــدور الحكومــي فــي تقديــم الســلع والخدمــات العامــة والتــي تشــبع حاجــات 	 
األفــراد داخــل املجتمع.

ــر الهــادف إلــى ربــح ينشــأ وينمــو لكــي يســد الفجــوات املرتبطــة بنظــام الســوق الــذي يعتمــد 	  إن القطــاع الثالــث أو غيـ
علــى آليــات العــرض والطلــب، وغيـــر القــادر علــى االســتجابة لاحتياجــات املجتمعيــة.

االتصــال املباشــر باألفــراد داخــل املجتمــع ملعرفــة حاجاتهــم غيـــر املشــبعة بدقــة وســرعة االســتجابة لــرأب الصــدع 	 
بشــأنها.

وبالتالــي فــإن هــذه النظريــات عملــت علــى زيــادة الثقــة املجتمعيــة والتــي أدت بدورهــا إلــى ازدهــار واتســاع دور هــذا 	 
فــي املجتمعــات وخاصــة الغربيــة. القطــاع 

األهمية الســياسية

الحكومــة  مــع  عاقتهــا  لطبيعــة  وفًقــا  األهليــة  للجمعيــات  السياســية  األهميــة  السياسييـــن  املفكريـــن  بعــض  يفســر 
واملجتمــع، ومــا إذا كانــت أنشــطتها تتــم فــي إطــار قواعــد اللعبــة السياســية والديمقراطيــة مــن عدمــه، حيــث يعتقــد هــؤالء أن 
أنشــطة هــذه الجمعيــات يجــب أن تتــم فــي إطــار مــن الشــرعية بحيــث تتفــق مــع مصالــح املجتمــع مــن ناحيــة وتحقــق اســتقرار 

السياســات العامــة للحكومــة مــن ناحيــة أخــرى، ومــن أهــم هــذه التفسيـــرات مــا يلــي:

أن املنظمات غيـر الحكومية تحقق جدول أعمال الحكومة باعتبارها طريقة لتنفيذ بعض التـزاماتها تجاه املواطنيـن، 
فالحكومــة وحدهــا ال تملــك القــدرة علــى مواجهــة هــذا الكــم مــن املطالــب واالحتياجــات، لــذا فهــي تقــوم بتوفيـــر إعفــاءات 
ضريبيــة لهــذه املجتمعــات نظيـــر مــا تقــوم بــه مــن أعمــال، كمــا إن تلــك الجمعيــات ال تتبــع سياســات تلحــق الضــرر بجماعــات 

.)Julie, 2003: 20( املصالــح

نظريــة الطــرف الثالــث والتــي تشيـــر إلــى أن هنــاك ثاثــة أطــراف تنشــأ فيمــا بينهــا عاقــة اعتمــاد متبــادل وهــي الحكومــة 
والقطــاع الخــاص والقطــاع غيـــر الهــادف للربــح » منظمــات املجتمــع املدنــي » أي يوجــد بيـــن األطــراف الثاثــة مــا يشــبه العقــد 
االجتماعــي، فالحكومــة تعتمــد علــى القطــاع غيـــر الهــادف إلــى ربــح فــي ســد الفجــوة بيـــن مــا تقدمــه مــن ســلع وخدمــات وبيـــن مــا 
يقدمــه القطــاع الخــاص مقابــل أســعار مرتفعــة، وفــي الوقــت نفســه فــإن القطــاع الخــاص قــد يقبــل ويدعــم دور منظمــات 
القطــاع الثالــث، ألنهــا تحقــق اســتقرار الســوق واســتقرار مصالحــه أيًضــا، كمــا إن اإلعفــاءات الضريبيــة التــي يوفرهــا النظــام 
الضريبــي تشــجع القطــاع الخــاص علــى تقديــم منــح وهبــات إلــى منظمــات القطــاع الثالــث لكــي يتمتــع بإعفــاءات كبيـــرة، باإلضافة 

إلــى تمتــع هــذه املنظمــات بإعفــاءات أخــرى ودعــم مالــي توفــره لهــا الحكومــة.

األهمية التنمــوية

أدى اإلخفاق املستمر ملشروعات التنمية التي تبنتها معظم حكومات الدول اآلخذة في النمو إلى البحث عن بديل يكون 
أكثـــر التـــزاًما ومرونــة وكفــاءة فــي العمــل التنمــوي، وقــد تمثــل هــذا البديــل فــي منظمــات املجتمــع املدنــي وعلــى وجــه الخصــوص 
إلــى قدرتهــا علــى التعامــل مــع  فــي الجمعيــات األهليــة، والتــي يمكــن أن تحقــق مشــاركة أكبـــر مــن جانــب الســكان، باإلضافــة 
اآلثــار الســلبية لسياســات اإلصــاح االقتصــادي حيــث تســتطيع أن تدعــم مفهــوم التنظيــم بيـــن أفــراد املجتمــع وهــو املفهــوم 
الــذي يمكــن أن يؤثـــر فيمــا بعــد علــى املجتمــع باإليجــاب، باإلضافــة إلــى تدعيــم عمليــات التحــول إلــى القطــاع الخــاص وتكويـــن 
قطاع من األعمال صغيـــرة ومتوســطة الحجم، هذا إلى جانب املســاهمات اإلنســانية العديدة التي تقوم بها لتحسيـــن أوضاع 
حقــوق اإلنســان وتنميــة األطفــال وتنظيــم األســرة وبـــرامج الشــباب، إلــى جانــب تدعيــم مفهــوم التكلفــة فــي تقديــم الخدمــة مــن 

.»Cost Recovery«  »خــال مــا تقدمــه مــن »أســاليب تغطيــة النفقــات
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الدراسات السابقة ومراجعة األدبيات

يتنــاول الباحــث فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة دراســات عديــدة الســابقة التــي تطرقــت ملوضــوع الــدور الــذي تلعبــه منظمــات 
فــي تحسيـــن مســتوى مخرجــات العمليــة التعليميــة، بهــدف  املجتمــع املدنــي بشــكل عــام والجمعيــات األهليــة بشــكل خــاص 
تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي ضــوء الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030، وقــد تــم تنــاول هــذا املوضــوع مــن زوايــا مختلفــة، وقــد 
تنوعت هذه الدراســات بيـــن العربية واألجنبية. وســوف تســتعرض هذه الدراســة جملة من الدراســات التي تم االســتفادة منها 
مــع اإلشــارة إلــى أبـــرز مامحهــا. مــع تقديــم تعليــٍق عليهــا يتضمــن جوانــب االتفــاق واالختــاف وبيــان الفجــوة العلميــة التــي تعالجهــا 
الدراســة الحاليــة. ويــود الباحــث أن يشيـــر إلــى أن الدراســات التــي ســوف يتــم اســتعراضها جــاءت فــي فتـــرات زمنيــة مختلفــة، 

وشــملت جملــة مــن األقطــار والبلــدان ممــا يشيـــر إلــى تنوعهــا الزمنــي والجغرافــي.

هــذا وقــد تــم تصنيــف هــذه الدراســات حســب املتغيـــرات الرئيســة للدراســة وهمــا )منظمــات املجتمــع املدنــي( واملتغيـــر 
اآلخــر )تحسيـــن مســتوى العمليــة التعليميــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة(. مــع عــرض الدراســات التــي تمكــن الحصــول عليهــا 

والتــي تـــربط بيـــن املتغيـريـــن مــن وجهــات نظــر مختلفــة أو قطاعــات ومجــاالت مختلفــة.

وفيمــا يلــي نقــدم عرًضــا لهــذه الدراســات، ثــم نبيـــن جوانــب االتفــاق واالختــاف بينهمــا، ثــم نوضــح الفجــوة العلميــة مــن 
خــال التعــرف علــى اختــاف الدراســات الحاليــة عــن الدراســات الســابقة، وأخيـــًرا جوانــب االســتفادة مــن الدراســات الســابقة 

فــي الدراســة الحاليــة.

استعراض الدراسات السابقة

دراسات تناولت املتغيـر املستقل )دور منظمات املجتمع املدني( 1	

دراســة )بــدر الديـــن، 2020: 175 – 239(: تتنــاول هــذه الدراســة إشــكالية البحــث فــي غيــاب الوعــي الحكومــي بأهميــة 
الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه منظمــات املجتمــع املدنــي فــي حمــل بعــض أعبــاء الحكومــة والتخفيــف عــن كاهلهــا، وإســهامها 
فــي زيــادة وعــي املواطنيـــن بالحقــوق والحريــات املختلفــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا، وتوصــل الباحــث فــي نهايــة هــذه الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا ضــرورة توثيــق التعــاون بيـــن الحكومــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي بشــأن تحقيــق متطلبــات 
إصــاح البيئــة التشــريعية، بالرغــم مــن هــذا الــدور الرئيــس الــذي يلعبــه املجتمــع املدنــي مــن خــال منظماتــه، إال أن الكثيـــر مــن 
  فــي طريقــه وتجعــل مــن مهمتــه فــي حمايــة البيئــة محــدودة وغيـــر فعالــة فــي الكثيـــر مــن األحيــان. 

ً
العقبــات والعوائــق تقــف حائــا

وأو�صــى الباحــث بأهميــة تمكيـــن منظمــات املجتمــع املدنــي العاملــة فــي مجــال حمايــة البيئــة بالتواصــل الحقيقــي فيمــا بينهــم مــن 
ــا. ــا ودوليًّ أجــل تبــادل الخبـــرات واملعلومــات والتجــارب املعلوماتيــة والبيئيــة وطنيًّ

دراســة )Ahmed, 2019(: تهــدف الدراســة إلــى تحديــد البـــرامج التــي تقدمهــا املنظمــات غيـــر الحكوميــة لتعــدد اإلعاقــة، 
وتقديـــر مســتوى أبعــاد فعاليــة بـــرامج املنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي دمــج اإلعاقــة املتعــددة فــي املجتمــع املحلــي، وتحديــد آراء 
مقدمــي الخدمــات فــي فعاليــة بـــرامج املنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي املنطقــة. وقــد اســتخدمت أســلوب املســح االجتماعــي الشــامل 
ملتعــددي اإلعاقــة وأربــاب أســرهم وعددهــم )110( فــرًدا، )55( لــكل منهــم، وكذلــك مقدمــي الخدمــة وعددهــم )28( شــخًصا، 
قام الباحث بإجراء مسح متعدد اإلعاقة وأرباب أسرهم ومسح ملقدمي الخدمة، وخلصت الدراسة إلى أن أهم البـــرامج التي 
تقدمهــا الجمعيــات األهليــة لتعــدد اإلعاقــة لدمجهــم فــي املجتمــع املحلــي هــي البـــرامج التاليــة )تعليمــي، اجتماعــي، ريا�صــي، ثقافــي، 
دينــي، الصحــة، البـــرامج االقتصاديــة(، كمــا أثبتــت الدراســة أن فاعليــة هــذه البـــرامج تســاهم فــي مــا يلــي )تعديــل املواقــف، 
تغييـــر أنمــاط الســلوك، مواجهــة املشــكات، تنميــة املعرفــة، إشــباع الحاجــات، إعطــاء خبـــرات ومهــارات جديــدة (، فأثبتــت 

الدراســة صحــة أهدافهــا وفرضياتهــا.

دراســة )شــاكر، وآخــرون، 2017(: تســتهدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور جمعيــة األورمــان الخيـــرية فــي تنميــة 
املجتمعــات الريفيــة بمحافظــة املنيــا، وذلــك مــن خــال تحديــد أهــم املشــكات التــي تعــوق جمعيــة األورمــان الخيـــرية عــن القيــام 
بدورهــا مــن وجهــة نظــر املبحوثيـــن، توصلــت هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا احتياجــات منطقــة البحــث 
)محافظة املنيا( أكبـر من إمكانات الجمعية باإلضافة إلى وجود بعض السلبيات في الجمعية عند تقديم الخدمة، باإلضافة 
إلــى نقــص الخبـــرة فــي مجــال التنميــة لبعــض العامليـــن فــي الجمعيــة ونقــص أيًضــا اهتمــام اإلعــام بــدور الجمعيــة التنمــوي فــي 
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منطقــة البحــث. وأو�صــى الباحثــون فــي نهايــة دراســتهم بضــرورة خفــض أو تقليــل أو إلغــاء الضمانــات التــي تؤخــذ علــى املســتفيد 
لكــي تتــم الفائــدة الكبيـــرة مــن عمــل الجمعيــات األهليــة باإلضافــة إلــى ضــرورة التعــاون التــام بيـــن جمعيــة األورمــان الخيـــرية 

والجمعيــات األخــرى فــي املنطقــة للوصــول إلــى أق�صــى اســتفادة مــن كفــاءة الجمعيــة.

دراسة )Amira Hussein Gaber, 2016(: تناولت هذه الدراسة أهم االستـراتيجيات التي يمكن أن تطبقها وتنفذها 
منظمــات املجتمــع املدنــي فــي مصــر لتحقيــق االســتدامة املاليــة، وقــد عرضــت هــذه الدراســة التحديــات املاليــة التــي قــد تؤثـــر 
ســلًبا علــى منظمــات املجتمــع املدنــي والتــي قــد ينتــج عنهــا عــدم االســتقرار  الداخلــي والخارجــي لتلــك املنظمــات، كمــا تطرقــت 
هــذه الدراســة إلــى أهــم الفــرص الخاصــة باملنظمــات غيـــر الحكوميــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي للبقــاء املالــي بغــض النظــر عــن 

تضــاؤل حجــم التمويــل واملعوقــات القانونيــة والتنظيميــة التــي تعمــل مــن خالهــا تلــك املنظمــات.

دراســة )بــن جمعــان، 2015: 171-212(: تــدور أهميــة هــذه الدراســة فــي توضيــح الــدور الــذي تلعبــه جمعيــات ومنظمــات 
املجتمــع املدنــي مــن تقديــم خدمــات للمجتمــع خصوًصــا أثنــاء تعــرض تلــك املجتمعــات ألزمــات وكــوارث طبيعيــة، وتــدور هــذه 
الدراســة حــول مجموعــة مــن التســاؤالت ملعرفــة مــدى كفــاءة وفعاليــة منظمــات املجتمــع املدنــي داخــل املجتمــع محــل الدراســة 
والتعــرف علــى مــا هــي وســائل التدخــل املناســبة لدعــم جوانــب الضعــف لتلــك الجمعيــات للقيــام بالــدور املطلــوب منهــا، واعتمــد 
الباحــث فــي إعــداد هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي فــي تنــاول الدراســة بهــدف التعــرف علــى طبيعــة الخدمــات التــي 
تقدمهــا الجمعيــات ومنظمــات املجتمــع املدنــي، كمــا اعتمــد علــى اســتمارة اســتقصاء كأداة لجمــع البيانــات، وأوصــت الدراســة 
بضــرورة التـركيـــز علــى بـــرامج التأهيــل والتدريــب لكــوادر وأعضــاء الجمعيــات واالتحــادات واملؤسســات وذلــك كنقطــة ارتــكاز 
لتطويـــر األداء اإلداري  باإلضافــة إلــى ضــرورة التـركيـــز علــى أولويــات االحتياجــات بالنســبة للجمعيــات التنمويــة واالعتمــاد علــى 

فكــر التدريــب التدريجــي للوصــول ملرحلــة الكفــاءة فــي إدارة األنشــطة والفعاليــات.

دراســة )الكفارنــة، 2015(: تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة تأثيـــر الجمعيــات األهليــة فــي فلسطيـــن علــى رصيــد املجتمــع 
مــن رأس املــال االجتماعــي مــن خــال املشــروعات التنمويــة التــي تقدمهــا ومــدى تنــوع هــذه الجمعيــات وخدماتهــا التــي تقــدم 
للفئــات املســتفيدة للتخفيــف مــن ظاهــرة الفقــر، باإلضافــة إلــى معرفــة دور الجمعيــات األهليــة فــي تحقيــق التنميــة املبنيــة علــى 
النــوع االجتماعــي عنــد عمليــة بنــاء رأس املــال االجتماعــي، واعتمــدت الباحثــة فــي تنــاول دراســتها علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي فــي 
عــرض أفكارهــا الدراســية، وتوصلــت الدراســة فــي نهايتهــا إلــى مجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا ضــرورة دعــم وتعزيـــز األنشــطة 
التــي تهــدف إلــى تحويــل الجمعيــات إلــى مســاحات صديقــة للنســاء تقــوم العاقــة فيهــا علــى أســاس تكافــؤ الفــرص واملســاواة 

لتوليــد رأس املــال االجتماعــي التمكينــي.

دراســة )القطاطشــة، 2013(: تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور منظمــات املجتمــع املدنــي فــي تنميــة املجتمــع 
املحلــي، والكشــف عــن املعوقــات التــي حــدت مــن دور منظمــات املجتمــع املدنــي مــن تأديــة رســالتها. وتحــاول هــذه الدراســة 
اإلجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤالت مــن أهمهــا: مــا دور منظمــات املجتمــع املدنــي ومــا مــدى ارتباطهــا فــي التنميــة وخدمــة 
املجتمــع املحلــي؟ مــا مــدى فعاليــة دور منظمــات املجتمــع املدنــي التنمويــة؟ ومــا هــي املعوقــات التــي تحــد مــن دور منظمــات 
املجتمــع املدنــي مــن تأديــة رســالتها؟ وقــد اعتمــد الباحــث فــي إعــداد دراســته علــى منهجيـــن، املنهــج األول وهــو الوصفــي التحليلــي 
مــن خــال تنــاول ووصــف منظمــات املجتمــع املدنــي فــي تحقيــق التنميــة، أمــا املنهــج الثانــي وهــو املنهــج التاريخــي وتنــاول الباحــث 
فــي العمليــة التنمويــة  مــن خــال هــذا املنهــج الجوانــب التاريخيــة والتطــور الــذي صاحــب منظمــات املجتمــع املدنــي ودورهــا 
داخــل دولــة اإلمــارات. وأو�صــى الباحــث فــي نهايــة دراســته بضــرورة قيــام الحكومــة بدعــم أنشــطة منظمــات املجتمــع املدنــي لرفــع 
آثــار هــذه األنشــطة علــى أداء املستفيديـــن منهــا، كمــا  مســتوى وعــي مجتمعاتهــا بحقوقهــم االجتماعيــة والسياســية وقيــاس 
أو�صــى الباحــث بأهميــة بنــاء قــدرات العامليـــن فــي هــذه املنظمــات وخصوًصــا الــكادر اإلداري فيمــا ذلــك الدراســة األكاديميــة 

والــدورات التدريبيــة والـــتأهيلية بحيــث تصبــح هــذه املنظمــات احتـــرافية فــي أدائهــا ملهماتهــا مــع كونهــا مؤسســات تطوعيــة.

دراسات تناولت املتغيـر التابع )التنمية املستدامة( 2	

دراســة )الحســيني، 2014(: تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أهــم معوقــات التنميــة املحليــة علــى املســتوى املحلــي، 
وإيجــاد تأصيــل نظــري ملختلــف املفاهيــم املتعلقــة باملوضــوع التنميــة املحليــة، التنميــة املســتدامة، التنميــة الشــاملة، وإيجــاد 
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العاقــة بيـــن هــذه املفاهيــم. وقــد اعتمــدت الباحثــة فــي إعــداد هــذه الدراســة علــى منهــج دراســة الحالــة باعتبــاره منهًجــا يســلط 
الضــوء علــى دراســة نمــوذج لــدور البلديــات فــي عمليــة التنميــة املحليــة املســتدامة. وقــد أوصــت الدراســة فــي نهايتهــا باآلتــي: 
 يعــزز قدراتهــا املاليــة، ويمكــن االســتفادة منــه 

ً
كــون مــن خالهــا دخــا

ُ
ضــرورة إنشــاء مجموعــة مــن املشــروعات التنمويــة بحيــث ت

فــي عمليــة التنميــة املحليــة علــى املــدى البعيــد.

االقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  فــي  االســتثمار  دور  تحديــد  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف   :)2015 دراســة )إســماعيل، 
واالجتماعيــة والبيئيــة، وتــدور إشــكالية هــذه الدراســة فــي اإلجابــة عــن التســاؤل التالــي: »مــا هــو دور االســتثمارات فــي تحقيــق 
التنميــة املســتدامة؟«، واقتـــرحت هــذه الدراســة فــي نهايتهــا إلــى ضــرورة االهتمــام بتنــوع مصــادر النمــو ليتســنى لاقتصــاد توفيـــر 
القدرة على تحسيـــن نصيب الفرد من الناتج املحلي، الذي ما يـــزال منخفًضا قياًسا للمقياس العالمي وتحسيـــن بذلك القوة 

الشــرائية للفــرد وتحسيـــن دخلــه.

دراســات تناولــت العالقــة بيـــن املتغيـريـــن: املتغيـــر املســتقل )منظمــات املجتمــع املدنــي(، املتغيـــر التابــع )تحسيـــن  3	
مســتوى العمليــة التعليميــة كمدخــل لتحقيــق التنميــة املســتدامة(

دراســة )فقيـــري، 2019(: تناولــت هــذه الدراســة دور املنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي تنميــة املجتمــع املحلــي مــن خــال إبـــراز 
املشــكلة الرئيســة للدراســة حــول طبيعــة هــذا الــدور فــي تنميــة املجتمــع املحلــي ومــدى إســهام مشــروعات تلــك املنظمــات فــي تنميــة 
املجتمــع املحلــي، وتمثلــت أهــداف الدراســة فــي توضيــح الــدور الفعلــي للمنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي تنميــة املجتمــع املحلــي فــي املجــال 
االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا أن الجمعيــات التطوعيــة لهــا دور فاعــل 
فــي عمليــة تنميــة املجتمــع املحلــي، وأوصــت الدراســة بأهميــة توجيــه منظمــات املجتمــع املدنــي واملؤسســات غيـــر الحكوميــة ورجــال 

األعمــال للتصــدي لقضايــا البيئــة والتنميــة فــي املجتمــع املحلــي، وتبنــي مشــكات الفقــر باملناطــق النائيــة واألكثـــر احتياًجــا.

دراســة )الغامــدي، 2019(: تناولــت هــذه الدراســة موضــوع دور املنظمــات غيـــر الربحيــة بمنطقــة الريــاض فــي تحقيــق 
التنميــة االجتماعيــة املســتدامة بمــا يتوافــق مــع الرؤيــة الوطنيــة 2030، واســتخدمت هــذه الدراســة منهــج املســح االجتماعــي 
بأســلوب املســح الشــامل للعامليـــن فــي املنظمــات غيـــر الربحيــة وكذلــك املستفيديـــن مــن خدمــات املنظمــات غيـــر الربحيــة، 
وقــد أوصــت الدراســة فــي نهايتهــا بضــرورة وضــع استـــراتيجيات مناســبة لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــة 2030 فــي إطــار مــن الشــراكة 
الجــادة والتــي تتحــول إلــى تفويــض مجتمعــي إلدارة عمــل املنظمــات غيـــر الربحيــة بمــا يدعــم جهــود هــذه املنظمــات مــن ناحيــة، 
ويبـــرز اســتقالها عــن الدولــة فــي ممارســة هــذا العمــل، فــا تـــزال النظــرة إلــى التنميــة بوصفهــا جهــوًدا حكوميــة فــي املقــام األول. 
باإلضافــة إلــى ضــرورة رفــع مســتوى التعليــم والتأهيــل والتدريــب للعامليـــن وللقيــادات داخــل املنظمــات غيـــر الربحيــة، ضماًنــا 
ملواكبــة كل املســتجدات والتحــوالت الراهنــة فــي عصــر العوملــة، واألخــذ بمضاميـــن املجتمــع املدنــي العاملــي بمــا يتناســب مــع 

الخصوصيــة التاريخيــة والثقافيــة للمجتمــع املحلــي.

دراســة )تـــره، 2018(: تحــاول الباحثــة فــي هــذه الدراســة تنــاول مشــكلة بحثيــة تتلخــص فــي اإلجابــة علــى التســاؤل التالــي 
وهو »ما االستـراتيجية املقتـرحة لدعم دور منظمات املجتمع املدني في تطويـر ممارسة األنشطة الاصفية بمدارس التعليم 
العــام فــي مصــر؟، وتهــدف هــذه الدراســة التعــرف علــى أهــم أدوار منظمــات املجتمــع املدنــي فــي دعــم األنشــطة الاصفيــة داخــل 
مؤسســات التعليــم العــام فــي مصــر، وقــد اعتمــدت الباحثــة فــي عــرض دراســتها علــى املنهــج الوصفــي باعتبــاره أداة لدراســة 
ــا، وتوصلــت الباحثــة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات مــن  ــا وكيفيًّ الواقــع ويهتــم بوصفــه وصًفــا دقيًقــا، ويعبـــر عنهــا تعبيـــًرا كميًّ
أهمهــا تحفيـــز مؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تســاهم فــي تطويـــر األنشــطة الاصفيــة وإعــان جهودهــا علــى املجتمــع املحلــي 
كنــوع مــن أنــواع التحفيـــز لهــا ولغيـــرها، باإلضافــة إلــى ضــرورة توفيـــر بـــرامج تدريــب وتوعيــة بــدور منظمــات املجتمــع املدنــي 

وكيفيــة التعامــل معهــا وتشــجيعها علــى العمــل داخــل املــدارس لتطويـــر األنشــطة الاصفيــة.

مختلفــة  تعليميــة  بـــرامج  نفــذت  املصريــة  الحكومــة  أن  الدراســة  هــذه  أوضحــت   :)Faiza Alaraji, 2016( دراســة 
تســتهدف الفئــات املهمشــة فــي مصــر علــى مــر السنيـــن. تعتبـــر خطــط إصــاح التعليــم االبتدائــي مــن أولويــات صانعــي القــرار 
ــى العديــد مــن الحكومــات اهتماًمــا جــاًدا لتنفيــذ استـــراتيجيات ناجحــة تســتهدف 

َ
ْول

َ
فــي كل مــن البلــدان املتقدمــة والناميــة. أ

الفئــات املهمشــة فــي مجتمعاتهــا. درســت الدراســة بعمــق استـــراتيجيات اإلصاحــات التعليميــة فــي البلــدان املتقدمــة والناميــة 
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املختــارة. تــم إيــاء اهتمــام خــاص لدراســة دور املنظمــات غيـــر الحكوميــة فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة مثــل غانــا وبنغاديــش 
بـــرامج  خــال  مــن  التعليــم، الســيما  مجــال  فــي  غنيــة  قيمــة وخبـــرة  املدنيــة مســاهمة  املنظمــات  أضافــت  وقــد  وأفغانســتان. 
التعليــم غيـــر النظامــي التــي تســتهدف الفئــات املهمشــة فــي املناطــق املنكوبــة بالفقــر أو التــي يصعــب الوصــول إليهــا. واســتمرارية 
املنظمات غيـــر الحكومية املحلية في مصر في خدمة الفئات املهمشة من خال العديد من بـــرامج التنمية. غطى هذا البحث 
أربــع دراســات حالــة للمنظمــات غيـــر الحكوميــة املحليــة فــي مصــر العاملــة فــي تقديــم الخدمــات التعليميــة لألطفــال املهمشيـــن 
فــي القاهــرة الكبـــرى. هــذه املنظمــات غيـــر الحكوميــة هــي: رســالة فــي الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، وAYB فــي الجامعــة األمريكيــة 
بالقاهــرة، وشــرق املعــادي، وMEB. أظهــرت نتائــج الدراســة أن املنظمــات غيـــر الحكوميــة املحليــة التــي تمــت مقابلتهــا ســاعدت 
األطفــال علــى تعزيـــز تحصيلهــم التعليمــي فــي مدارســهم العامــة، وشــجعتهم علــى إكمــال تعليمهــم االبتدائــي بنجــاح وتمكينهــم 
مــن خــال القيــم الجيــدة والثقــة بالنفــس للعــب كعناصــر إيجابيــة اجتماعيــة واقتصاديــة. التغييـــرات فــي مجتمعاتهــم الفقيـــرة. 
خرجــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات مــن بينهــا الحاجــة إلــى تعــاون الحكومــة مــع املنظمــات غيـــر الحكوميــة املحليــة، 
بـــرامجها  تنفيــذ  علــى  املحليــة ملســاعدتها  الحكوميــة  غيـــر  للمنظمــات  املحليــة  واملجتمعــات  الخــاص  القطــاع  دعــم  وضــرورة 

التعليميــة بطريقــة أفضــل وتحقيــق نتائــج أفضــل.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى رصــد وإبـــراز مــدى فعاليــة منظمــات املجتمــع املدنــي فــي تحقيــق  دراســة )هرمــوش، 2010(: 
أدائهــا لوظائفهــا،  فــي  تواجههــا  أن  يمكــن  التــي  املشــكات  املجــال االقتصــادي واالجتماعــي وحصــر  فــي  طفــرة علميــة وعمليــة 
وكيفيــة تجاوزتهــا. وتــدور مشــكلة هــذه الدراســة فــي اإلجابــة عــن التســاؤل التالــي » مــا هــو دور املجتمــع املدنــي فــي تحقيــق التنميــة 
املســتدامة، ومــا هــي طــرق مســاهمته فيهــا؟« وقــد اعتمــدت الباحثــة فــي عــرض أفكارهــا علــى املنهــج التاريخــي بهــدف تتبــع التطــور 
التاريخــي ألهــم املفاهيــم الــواردة فــي الدراســة باإلضافــة إلــى تتبــع مســار نشــأة املجتمــع املدنــي داخــل الجزائــر، وأوصــت الباحثــة في 
ا مــع الحكومــة فــي البـــرمجة 

ً
نهايــة دراســتها بمجموعــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا ضــرورة اعتمــاد منظمــات املجتمــع املدنــي شــريك

والتخطيــط والتنفيــذ والتقويــم وإيجــاد آليــة تنفيذيــة لهــذه الشــراكة واالعتـــراف بالــدور التنمــوي ملنظمــات املجتمــع املدنــي مــن 
قبــل الحكومــة.

دراســة )Magdy Amen, 2008(: أوضحــت هــذه الدراســة أن هنــاك اهتماًمــا عاملًيــا متـــزايًدا بعمليــة التعليــم، وتكاتــف 
املنظمــات غيـــر الحكوميــة واملجتمــع املدنــي فــي القيــام بــدور تنمــوي ملخرجــات العمليــة التعليمــة داخــل املجتمــع املحلــي، حيــث 
أوضحــت الدراســة أن منظمــات املجتمــع املدنــي تدخــل فــي ســد الفجــوة التعليميــة املتـــزايدة فــي مصــر حيــث إن هنــاك 1310 

جمعيــة تعمــل فــي مجــال تقديــم الخدمــات التعليميــة.

الفجوة العلمية التي تعالجها الدراسة الحالية:
تضمنت هذه الدراسة ربط للمشكلة البحثية باملتغيـرات املعاصرة.	 

اســتخدمت هــذه الدراســة مدخليـــن بحثييـــن )املدخــل النظــري/  املدخــل الكمــي التحليلــي( وذلــك لتكويـــن فكــرة 	 
فــي منهــج الدراســة لتشــمل املنهجــي الوصفــي التحليلــي. دقيقــة عــن مشــكلة الدراســة. كمــا تضمنــت تنوًعــا 

لــم تقتصــر هــذه الدراســة علــى عينــة واحــدة مــن منظمــة مجتمــع مدنــي واحــدة وإنمــا تضمنــت مجموعــة مــن العينــات 	 
مــن منظمــات مختلفــة لضمــان تشــخيص الواقــع بدقــة.

مــن 	  باســتمارة االســتقصاء كأداة  الدراســة املوجــودة  مــن متغيـــرات  لــكل متغيـــر  تعــدد املحــاور والعبــارات املكونــة 
أدوات تجميــع البيانــات، وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن دقــة وصحــة آراء املســتق�صي منهــم، وبالتالــي االعتمــاد علــى نتائــج 

التحليــل فــي الوصــول إلــى أدق نتائــج وتوصيــات.

الدراســة عالجــت فجــوة علميــة متعــددة الجوانــب بتطرقهــا ملوضــوع دور منظمــات  هــذه  الســابق يتضــح أن  العــرض  ومــن 
املجتمع املدني في تحسيـن مخرجات العملية التعليمية بهدف تحقيق التنمية املستدامة طبًقا للرؤية االستـراتيجية للدولة 2030.

ما يميـز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

يمكــن القــول بــأن مــا يميـــز هــذه الدراســة ـــــ علــى حســب علــم الباحــث ـــــ هــو قضيــة الربــط بيـــن تفعيــل دور الجمعيــات 
األهليــة وتنميــة الوعــي لديهــا بأهميــة العمليــة التعليميــة مــع ضــرورة تبنــي تلــك الجمعيــات الستـــراتيجية تطويـــر التعليــم كأحــد 
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التعليميــة  العمليــة  بهــدف تحسيـــن مســتوى  املدنــي  إحــدى منظمــات املجتمــع  باعتبارهــا  األهليــة  الجمعيــات  مقومــات دور 
لــم  فإنهــا  الســابقة  الدراســات  تناولتهــا  وإن  والتــي   ،2030 للدولــة  االستـــراتيجية  للرؤيــة  طبًقــا  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق 
تنصفهــا حقهــا، حيــث إن غالبيــة الدراســات الســابقة ركــزت علــى منظمــات املجتمــع املدنــي بشــكله املجــرد واملتمثــل فــي دور تلــك 
املنظمــات فــي تقديــم املســاعدات فقــط، كمــا إن معظــم الدراســات الســابقة ركــزت فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة علــى القطــاع 
ـــــ  ـــــ فــي حــدود علــم الباحــث  االقتصــادي فقــط دون التطــرق للقطــاع الخدمــي والتعليمــي، لذلــك مــن املمكــن لهــذه الدراســة 
املســاهمة فــي تقليــص الفجــوة بيـــن املقتـــرحات النظريــة وحقيقــة املمارســة فيمــا يتعلــق بأهميــة التطبيقــات واملعــارف اإلداريــة 

الحديثــة فــي بيئــة خدميــة واجتماعيــة آخــذة فــي النمــو كقطــاع التعليــم فــي مصــر.

مشكلة الدراسة

التنميــة  صعيــد  وعلــى  السيا�صــي،  االســتقرار  تحقيــق  نحــو  إيجابيــة  تطــورات  املاضيــة  األعــوام  خــال  مصــر  شــهدت 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التـــزمت الحكومــة الحاليــة بتكثيــف الجهــود املبذولــة لدفــع النمــو االقتصــادي وجــذب املزيــد مــن 

العدالــة االجتماعيــة. نحــو تحقيــق  الطريــق  االســتثمارات وتمهيــد 

ونتيجــة لتـــزايد االهتمــام الرســمي واملجتمعــي بالتعليــم فــي مصــر، فقــد اختــص دســتور 2014 التعليــم باالهتمــام فــي املــواد 
مــن املــادة )18( إلــى املــادة )21( والتــي تضمنــت مــن بينهــا أن »التعليــم حــق لجميــع املواطنيـــن، هدفــه بنــاء الشــخصية املصريــة 
والحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة، وتأصيــل املنهــج العلمــي فــي التفكيـــر، وتـــرسيخ القيــم الحضاريــة والروحيــة ومفاهيــم املواطنــة 

والتســامح وعــدم التمييـــز.

وتواصلــت جهــود الحكومــة إلعــداد رؤيــة للبــاد تتمثــل فــي استـــراتيجية التنميــة املســتدامة فــي مصــر حتــى عــام 2030 
وتهــدف هــذه االستـــراتيجية إلــى بنــاء مجتمــع حديــث ومنفتــح وديمقراطــي ومنتــج، حيــث لعــب القطــاع الخــاص واملجتمــع املدنــي 
فــي ُبعدهــا االجتماعــي، املحــور الســابع املتعلــق  فــي إدارة عمليــة إعــداد االستـــراتيجية. وتضمنــت االستـــراتيجية  ــا  دوًرا محوريًّ
بالتعليم والتدريب، األهداف االستـــراتيجية للتعليم العام األسا�صــي حتى عام 2030، وفق ثاثة أهداف استـــراتيجية رئيســة 

تحــدد التوجــه االستـــراتيجي للتعليــم )وزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــاح اإلداري: 140(.

وعلــى الرغــم مــن التوجــه اإليجابــي العــام للسياســات التعليميــة خــال العقــد املا�صــي والجهــود التــي بذلــت فــي ســبيل 
تنفيــذ هــذه السياســات علــى أرض الواقــع، فــإن النتائــج قــد جــاءت دون املســتوى املأمــول بقــدر كبيـــر وإن لــم تخالــف توقعــات 

الكثيـريـــن، ذلــك أنــه باســتثناء االقتـــراب مــن تحقيــق هــدف االســتيعاب الكامــل لألطفــال فــي مرحلــة اإللــزام.

صياغة املشكلة

يعانــي النظــام التعليمــي املصــري األسا�صــي »قبــل الجامعــي« بــكل عناصــره وبــكل مســتوياته منــذ أربعــة عقــود مــن العديــد 
ــا أمــام العمليــة التعليميــة وتطورهــا وبالتالــي التحديــث والتنميــة املســتدامة. مــن املشــكات والتحديــات، والتــي تمثــل عائًقــا حقيقيًّ

ويمكن توضيح أسباب املشكلة في العناصر التالية:

ضعــف مصــادر التمويــل واالســتثمار فــي التعليــم األسا�صــي، بالرغــم مــن أن الدســتور املصــري حــدد نســبة 4% مــن 	 
إجمالــي الناتــج املحلــي.

زيادة كثافة الطاب في التعليم األسا�صي وذلك نتيجة الزيادة السكانية دون أن تقابلها زيادة في عدد الفصول الدراسية.	 

استخدام أساليب تقليدية في طرق التدريس دون أخذ اعتبارات األساليب املتطورة كالبحث والتفكيـر النقدي واإلبداع.	 

افتقار املناهج الدراسية للمعلومات الحديثة وذلك جراء انعدام خطط التحديث والتطويـر الدوري.	 

سيطرة الجانب النظري وحشو املعلومات املكتوبة والتلقيـن في ظل غياب الجانب العملي أو تهميشه إن وجد.	 

وممــا ســبق ويتـــرتب علــى ذلــك ضعــف فــي بنــاء القــدرات العلميــة واملهنيــة لطــاب التعليــم األسا�صــي »قبــل الجامعــي«  
 في سبيل تحسيـــن مستوى العملية التعليمية 

ً
ويتصدى ذلك البحث لآلتي: »إلى أي مدى تلعب الجمعيات األهلية دوًرا فعاال

داخــل الدولــة«، وذلــك بهــدف تحقيــق التنميــة املســتدامة طبًقــا للرؤيــة االستـــراتيجية 2030.
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وذلك من خال محاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ما هي اإلجراءات التي تعتمد عليها الجمعيات األهلية في العمل على تقليل معدالت األمية الرقمية والهجائية؟	 

ما هو دور الجمعيات األهلية في توفيـر وإتاحة العملية التعليمية للطاب داخل املجتمع املحلي؟	 

ما هو دور الجمعيات األهلية في السعي قدوًما في االرتقاء بالقدرات التنافسية للعملية التعليمية داخل املجتمع املحلي؟	 

أهمية الدراسة

للدراســة أهميــة تتمثــل فــي  كونهــا تتنــاول موضوًعــا يمــس قضيــة التعلــم األسا�صــي فــي مصــر ألنــه حجــر الزاويــة لتحقيــق 
التنمية املستدامة، وحيث إن الدولة في الفتـرة الحالية غيـر قادرة على االستثمار في العليم »كًما ونوًعا« بالرغم من الجهود 
الحثيثــة التــي تقــوم بهــا الدولــة فــي حجــم االســتثمار علــى التعليــم، إال أن مخرجــات العمليــة التعليميــة فــي التعليــم األسا�صــي ال 
يتناســب مــع مخرجــات العمليــة التعليميــة فــي الــدول املتقدمــة كًمــا ونوًعــا حيــث نــص الدســتور املصــري علــى  نســبة 4 % مــن 
إجمالــي الناتــج القومــي لإلنفــاق علــى التعليــم ، فقــد أصــدرت منظمــة األمــم املتحــدة للتـــربية والثقافــة والعلــوم اليونيســكو  
أن اإلنفــاق فــي الــدول املتقدمــة يصــل إلــى 10%، وهــو مــا أدى إلــى فجــوة حقيقيــة. وألن الدولــة فــي استـــراتيجية 2030 تعمــل 
علــى إيجــاد شــراكة مــع القطــاع املدنــي والقطــاع الخــاص فإنــه البــد مــن دخــول املجتمــع املدنــي كشــريك فــي العمليــة التعليميــة 

لتحسيـــن املخــرج مــن الطــاب، وســيناقش البحــث حجــم املشــاركة ومــدى فعاليتهــا.

أهداف الدراسة
يتمثل الهدف العام للدراسة في التعرف على دور منظمات املجتمع املدني بشكل عام وتحديًدا الجمعيات األهلية 
فــي تحقيــق الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030 طبًقــا ألهــداف التنميــة املســتدامة )محــور التعليــم( وذلــك مــن خــال العمــل 
علــى محــو األميــة الهجائيــة والرقميــة، وتمكيـــن الطــاب مــن التعليــم، مــع العمــل علــى تحسيـــن القــدرة التنافســية للمنظومــة 

التعليميــة علــى املســتوى القومــي.

وينبثق من الهدف الرئيس للدراسة مجموعة من األهداف الفرعية واملتمثلة في:
التعرف على مدى مساهمة الجمعيات األهلية في الوصول إلى معدل أمية صفري في الجوانب الهجائية والرقمية للطاب.1	 

التعرف على مدى العاقة بيـن تفعيل دور الجمعيات األهلية في املشاركة وتطويـر القطاع التعليمي.2	 

أجــل تحقيــق 3	  مــن  العلميــة واملهنيــة والحياتيــة  املهــارات  مــن  الطــاب  تمكيـــن  فــي  الجمعيــات األهليــة  التعــرف دور 
املســتدامة. التنميــة 

التنافســية 4	  القــدرة  تعزيـــز  أجــل  مــن  التعليميــة  بالعمليــة  باالرتقــاء  املهتمــة  األهليــة  الجمعيــات  مســاعي  توضيــح 
التعليميــة. للمنظومــة 

تقديم توصيات تهدف إلى تعزز دور منظمات املجتمع املدني في تحقيق الرؤية االستـراتيجية 2030 في قطاع التعليم.5	 

فرضيات الدراسة
مــن خــال اســتعرض أدبيــات الدراســة، ودراســات ســابقة تناولــت متغيـــرات الدراســة الحاليــة مــع متغيـــرات أخــرى، وفــي 

ضــوء مخطــط البحــث الفر�صــي، وهــدف البحــث والتــي ســتخضع للتحليــل اإلحصائــي حيــث كانــت الفرضيــة الرئيســة كاآلتــي:

الفرض الرئيس للدراسة
توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن دور الجمعيــات األهليــة كإحــدى منظمــات املجتمــع املدنــي فــي االرتقــاء بالعمليــة 
التعليميــة وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي ضــوء الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030، واملتمثلــة فــي )محــو األميــة الهجائيــة 

والرقميــة علــى مســتوى الدولــة، تمكيـــن الطــاب مــن التعليــم، تحسيـــن القــدرة التنافســية للمنظومــة التعليميــة(.

وينبثق من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

الفــرض الفرعــي األول: أوضحــت دراســة )بــدر الديـــن، 2020: 175 – 239( و)بــن جمعــان، 2015: 212-171( 	 
و)فقيـــري، 2019( إن أهميــة الوعــي الحكومــي بأهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه منظمــات املجتمــع املدنــي فــي 
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حمــل بعــض أعبــاء الحكومــة والتخفيــف عــن كاهلهــا أدى إلــى أنــه أصبــح للمنظمــات غيـــر الحكوميــة دور كبيـــر فــي 
تنميــة املجتمــع املحلــي مــن خــال إبـــراز طبيعــة هــذا الــدور فــي تنميــة املجتمــع املحلــي ومــدى إســهام تلــك املنظمــات فــي 
تحقيــق التنميــة ومــدى إســهامها فــي زيــادة وعــي املواطنيـــن بالحقــوق والحريــات املختلفــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا، ومــن 
هــذا املنطلــق افتـــرض الباحــث الفــرض اآلتــي: )توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تفعيــل دور الجمعيــات 
األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي ضــوء الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 

.)2030

املدنــي 	  املجتمــع  ملنظمــات  إن    )2013 )القطاطشــة،   )2015 )الكفارنــة،  مــن  كل  الثانــي: يـــرى  الفرعــي  الفــرض 
دوًرا كبيـــًرا فــي تحقيــق التنميــة داخــل املجتمــع املحلــي، والعمــل علــى ضــرورة عــاج  املعوقــات التــي حــدت مــن دور 
منظمــات املجتمــع املدنــي مــن تأديــة رســالته، كمــا أكــدت تلــك الدراســات أن للجمعيــات األهليــة تأثيـــًرا كبيـــًرا  داخــل 
املجتمــع فــي تكويـــن رأس املــال االجتماعــي مــن خــال املشــروعات التنمويــة التــي تقدمهــا ومــدى تنــوع هــذه الجمعيــات 
وخدماتهــا التــي تقــدم للفئــات املســتفيدة للتخفيــف مــن ظاهــرة الفقــر، باإلضافــة إلــى معرفــة دور الجمعيــات األهليــة 
فــي تحقيــق التنميــة املبنيــة علــى النــوع االجتماعــي عنــد عمليــة بنــاء رأس املــال االجتماعــي، ومــن هــذا املنطلــق افتـــرض 
الباحــث الفــرض اآلتــي: )توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تنميــة وعــي الجمعيــات األهليــة بأهميــة العمليــة 

التعليميــة وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي ضــوء الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030(.

الفــرض الفرعــي الثالــث: أكــدت دراســة كل مــن )تـــره، 2018( )الغامــدي، 2019( )هرمــوش، 2010( أنــه البــد مــن 	 
وجــود استـــراتيجية لدعــم دور منظمــات املجتمــع املدنــي فــي تطويـــر ممارســة األنشــطة الاصفيــة بمــدارس التعليــم 
العــام فــي مصــر، كمــا أوضحــت هــذه الدراســات إلــى أهميــة فعاليــة منظمــات املجتمــع املدنــي فــي تحقيــق طفــرة علميــة 
وعمليــة فــي املجــال االقتصــادي واالجتماعــي وحصــر املشــكات التــي يمكــن أن تواجهــه فــي أدائــه لوظائفــه، وكيفيــة 
 ملنظمــات املجتمــع املدنــي فــي تحقيــق التنميــة االجتماعيــة املســتدامة بمــا 

ً
ــا وفاعــا تجاوزهــا. وأن هنــاك دوًرا رئيسًّ

يتوافــق مــع الرؤيــة الوطنيــة 2030، ومــن هــذا املنطلــق افتـــرض الباحــث الفــرض اآلتــي: )توجــد عالقــة ذات داللــة 
وبيـــن تحقيــق  القومــي  املســتوى  التعليــم علــى  الجمعيــات األهليــة الستـــراتيجية تطويـــر  تبنــي  بيـــن  إحصائيــة 

التنميــة املســتدامة فــي ضــوء الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030(.

تصميم الدراسة: منهجية الدراسة

تعتمــد هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التطبيقــي بشــقيه التحليلــي والنقــدي مــن خــال اســتخدام مدخليـــن، همــا 
)اســتمارة  التطبيقــي  للدراســة(، واملدخــل  النظــري  إعــداد اإلطــار  فــي  الباحــث  التــي اعتمــد عليهــا  )املراجــع  الوثائقــي  املدخــل 

اســتقصاء مــن إعــداد الباحــث( باعتبــاره املنهــج العلمــي الــذي يتــاءم مــع هــذه الدراســة.

وحدة تحليل الدراسة

وحــدة التحليــل املعتمــد عليهــا فــي إعــداد هــذه الدراســة هــم مديـــرو – أو مــن ينــوب عنهــم - الجمعيــات األهليــة املهتمــة 
بالعمليــة التعليميــة داخــل محافظــة القاهــرة، حيــث تــم االعتمــاد علــى هــؤالء املديـريـــن للتعــرف علــى دور الجمعيــات األهليــة 
الرؤيــة  ضــوء  فــي  التعليميــة  باملنظومــة  واالرتقــاء  التعليميــة  العمليــة  تحسيـــن  فــي  املدنــي  املجتمــع  منظمــات  أهــم  كإحــدى 

التنميــة املســتدامة. فــي ســبيل تحقيــق   2030 للدولــة  االستـــراتيجية 

أداة الدراسة

تــم االعتمــاد علــى اســتمارة االســتقصاء كأداة لجمــع البيانــات األوليــة واســتطاع آراء املبحوثيـــن، ويوضــح جــدول رقــم )3( 
املتغيـــرات املســتقلة والتابعــة للدراســة، وعــدد الفقــرات وتسلســلها املكونــة لــكل متغيـــر علــى حــدا.

وقــد تــم االعتمــاد فــي تقســيم درجــة املوافقــة وعــدم املوافقــة فــي تصميــم اســتمارة 
االســتقصاء علــى التقســيم الخما�صــي )مقيــاس ليكــرت(، حيــث تدرجــت الدرجــة مــن 

ا، ومــا بينهمــا موافــق ومحايــد وغيـــر موافــق. ا إلــى غيـــر موافــق جــدًّ موافــق جــدًّ

54321

موافق 
ا غيـر محايدموافقجدًّ

موافق
غيـر موافق 

ا جدًّ
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مجتمع الدراسة

األعــوام  أن  الدراســة  وأوضحــت 
نمــو  فــي  طفــرة  شــهدت  األخيـــرة 
الجمعيــات األهليــة فــي مصــر، فقــد بلــغ 
فــي  املســجلة  األهليــة  الجمعيــات  عــدد 
وزارة التضامــن االجتماعــي عــام 2012 
)37.500 ألــف( جمعيــة أهليــة، ارتفــع 
إلــى )43.500 ألــف( جمعيــة ومؤسســة 
هــذا  ارتفــع  كمــا   2013 عــام  فــي  أهليــة 
أهليــة  جمعيــة   50572 إلــى  العــدد 
2019، موضحــة أن املاحــظ مــن هــذا 

التطــور الكمــي أنــه حــدث فــي إطــار القانــون 84 لســنة 2002، والــذي كان محــل انتقــاد كبيـــر مــن قبــل كثيـــر مــن العامليـــن فــي 
القطــاع األهلــي باعتبــار أنــه كان يحــوي مــوادًّ مقيــدة للعمــل األهلــي بدرجــة  مــا، بــل األمــر األكثـــر غرابــة أن الفتـــرة البينيــة مــا 
بيـــن صــدور القانــون رقــم 70 لعــام 2017 والقانــون الســابق  شــهدت زيــادة مقدارهــا 2992 جمعيــة مقارنــة بأعــداد الجمعيــات 
لعــام 2017 حيــث كانــت 47580 جمعيــة، ممــا يشيـــر إلــى اســتمرار النمــو الكمــي للجمعيــات األهليــة بغــض النظــر عــن اإلطــار 

حركــة. حريــة  مــن  يتيحــه  مــا  ومــدى  القانونــي 

النقطــة  هــذه  أن  والحقيقــة 
الجوهرية هي املدخل املناسب لانتقال 
إلــى نوعيــة وجــودة العمــل األهلــي القائــم، 
ومدى قدرته على االضطاع بدور فاعل 
فــي عمليــة التنميــة ســواء بمفــرده أو مــن 
مؤسســات  مــع  الشــراكات  بنــاء  خــال 
الزيــادة  التالــي  الشــكل  ويوضــح  الدولــة. 
خــال  األهليــة  الجمعيــات  أعــداد  فــي 

املاضيــة. الســنوات 

وياحــظ أن هنــاك تفاوًتــا فــي توزيــع الجمعيــات األهليــة حيــث تتـــركز فــي محافظــة القاهــرة 27.6% تليهــا محافظــة الجيـــزة 
7.6% ثــم اإلســكندرية 6.4% وتتــوزع بنســبة متقاربــة بيـــن املحافظــات، وتتنــوع األنشــطة االجتماعيــة املتواجــدة بمحافظــة 
القاهــرة مــا بيـــن وحــدات اجتماعيــة وجمعيــات أهليــة ومشــروعات أســر منتجــة وذلــك طبًقــا لإلحصــاءات الصــادرة عــن الجهــاز 

التعبئــة العامــة واإلحصــاء.

عينة الدراسة

وبعــد دراســة مجتمــع الدراســة مــن حيــث عــدد الجمعيــات األهليــة، وعنــد تقســيم األنشــطة الرئيســة للجمعيــات األهليــة 
داخل محافظة القاهرة - باعتبارها كبـرى املحافظات على مستوى محافظات الجمهورية في عدد الجمعيات األهلية، وتبيـن 

أن النشــاط التعليمــي والثقافــي يســتحوذ علــى - مــا ال يـــزيد - عــن 2% فقــط مــن عــدد الجمعيــات التــي تعمــل فــي هــذا املجــال.

وعليــه فقــد قــام الباحــث بتوزيــع عــدد )200( اســتمارة كعينــة عشــوائية بســيطة علــى الجمعيــات األهليــة داخــل محافظــة 
القاهــرة املهتمــة بالعمليــة الثقافيــة والتعليميــة علــى املســتوى املحلي.

وبعــد مراجعــة وفحــص االســتمارات املستـــرجعة تبيـــن أن عــدد )162( اســتمارة صالحــة لعمليــة التحليــل اإلحصائــي، 
وأن مــا تبقــى مــن االســتمارات والــذي يبلــغ عــدده )38( اســتمارة غيـــر صالحــة للتحليــل اإلحصائــي وذلــك بســبب أن بعــض 
االســتمارات لــم تكتمــل اإلجابــة عــن جميــع األســئلة والفقــرات املكونــة لاســتمارة. وبذلــك تصبــح نســبة االســتمارات الصالحــة 

للتحليــل اإلحصائــي نســبة )76.5%( مــن إجمالــي عــدد االســتمارات املوزعــة.

الجدول رقم )3(
متغيـرات الدراسة وعدد العبارات لكل متغيـر

عدد املتغيـر
العبارات

التسلسل

ـر 
غي

ملت
ا

)X
ل )

تق
س

)1	6(6تفعيل دور الجمعيات األهلية املهتمة بالعملية التعليمية )X1(امل
)X2( 5تنمية وعي الجمعيات األهلية بأهمية العملية التعليمية)11	7(

)X3( 5تبني الجمعيات األهلية الستـراتيجية تطويـر التعليم)16	12(

ر 
غيـ

ملت
ا

)Y
ع )

تاب
)17	21(5محو األمية الهجائية والرقمية )Y1(ال

)Y2( 5تمكيـن الطاب من التعليم)26	22(
)Y3( 5تحسيـن القدرة التنافسية للمنظومة التعليمية)31	27(

املصدر: الجدول من إعداد الباحث.

املصدر: الشكل من إعداد الباحث 

شكل رقم )1( عدد الجمعيات األهلية خالل سنوات مختلفة
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صدق أداة الدراسة وثباتها

 )Validity( لقيــاس صــدق أداة الدراســة
قــد اعتمــد الباحــث فــي ذلــك علــى قيــاس ثبــات 
األداة )Reliability( مــن خــال قيــاس معامــل 
)Alpha Cronbach Coefficient( لــكل متغيـــر 
متوســط  بلــغ  حيــث  الدراســة،  متغيـــرات  مــن 
الســتمارة   )Alpha Cronbach( معامــل قيمــة 
يؤكــد  مــا  وهــو   ،)0.789( كاملــة  االســتقصاء 
علــى درجــة املوثوقيــة فــي أداة الدراســة، ويبيـــن 
 )Alpha Cronbach( قيــم   )4( رقــم  الجــدول 
لــكل متغيـــر علــى حــدة مــن متغيـــرات الدراســة.

رقــم  الجــدول  عــرض  خــال  مــن  ناحــظ 
 Alpha( الثبــات  معامــل  قيــم  جميــع  أن   :)4(

Cronbach( أكبـــر مــن )0.6( وهــو مــا يؤكــد أن جميــع العبــارات املكونــة ملتغيـــرات الدراســة )املســتقلة والتابعــة( تتميـــز بالثبــات 
منهــم. املســتق�صي  التحليــل اإلحصائــي إلجابــات  إجــراء عمليــات  فــي  يمكــن االعتمــاد عليــه  مــا  وهــو  النســبي، 

التحليل الوصفي ملتغيـرات الدراسة
)X( املتغيـرات الفرعية للمتغيـر املستقل -

ً
أوال

	1 )X1( تفعيل دور الجمعيات األهلية املهتمة بالعملية التعليمية

الجدول رقم )5(
)X1( التحليل الوصفي ملتغيـر تفعيل دور الجمعيات األهلية املهتمة بالعملية التعليمية

املتوسط العــــــــــــبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

تقديـر املتوسط 
الحسابي

أمــام الجمعيــات األهليــة بتقديــم الخدمــات داخــل 1 بإتاحــة الفرصــة  يســمح القانــون الحالــي 
املحلــي متوسط3.411.646املجتمــع 

مرتفع3.721.672توفر ُسلطات الدولة للجمعيات األهلية املناخ املناسب لتنفيذ مهامها وأنشطتها الخيـرية2

فــي 3 للمســاعدة  األهليــة  الجمعيــات  إدارات  مــع  للتواصــل  االتصــال  قنــوات  الحكومــة  تفعــل 
مهامهــا متوسط3.51.715تقديــم 

للتنفيــذ أعمالهــا 4 الجمعيــات األهليــة  أمــام  العوائــق والعقبــات  إزالــة  الحكومــة علــى  تحــرص 
املطلــوب مرتفع3.781641بالشــكل 

متوسط3.581.694تعمل مجالس إدارات الجمعيات األهلية على تدعيم تلك الجمعيات بالخبـرات البشرية املطلوبة5

تحــرص إدارات الجمعيــات األهليــة علــى تتنــوع مصــادر التمويــل لتمكيـــن تلــك الجمعيــات مــن 6
متوسط3.631.673تنفيــذ أعمالهــا

)X1(  متوسط3.61.67املتوسط العام للمتغيـر
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج

ناحظ من الجدول رقم )5(: أن اإلجابات الخاصة بأفراد عينة الدراســة )املســتق�صي منهم( على فقرات متغيـــر »تفعيل 
دور الجمعيــات األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة« »X1« قــد جــاءت متوســطة نحــو أغلــب العبــارات، حيــث بلــغ املتوســط 
الحســابي العــام لهــذا املتغيـــر )3.6( بانحــراف معيــاري )1.67(، وقــد تـــراوحت قيــم املتوســطات الحســابية علــى العبــارات املكونــة 
لهــذا املتغيـــر مــا بيـــن )3.78( إلــى )3.5(، حيــث بلغــت قيمــة املتوســط الحســابي للعبــارة رقــم )3( والتــي تعبـــر عــن مــدى التواصــل 
بيـــن األجهــزة الحكوميــة مــع إدارات الجمعيــات األهليــة للمســاعدة فــي تقديــم مهامهــا، أقــل هــذه املتوســطات الحســابية ممــا يؤكــد 
علــى ضــرورة تحسيـــن عمليــة التواصــل بيـــن األجهــزة الحكوميــة علــى املســتوى املحلــي التنفيــذي مــع الجمعيــات األهليــة بهــدف 

الجدول رقم )4(
قيم )Alpha Cronbach( لكل متغيـر من متغيـرات الدراسة

قيمة )Alpha املتغيـرالرقم
)Cronbach

املتغيـر 
)X( دور الجمعيات األهلية في االرتقاء بالعملية التعليميةاملستقل

X10.877تفعيل دور الجمعيات األهلية املهتمة بالعملية التعليمية
X20.780تنمية وعي الجمعيات األهلية بأهمية العملية التعليمية
X30.898تبني الجمعيات األهلية الستـراتيجية تطويـر التعليم

املتغيـر التابع 
)Y(

تحقيق التنمية املستدامة للعملية التعليمية في ضوء الرؤية 
االستـراتيجية للدولة 2030

Y10.770محو األمية الهجائية والرقمية
Y20.697تمكيـن الطاب من التعليم
Y30.71تحسيـن القدرات التنافسية للمنظومة التعليمية

)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج
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مســاعدتها في تقديم الخدمات، في حيـــن جاءت العبارة رقم )4( أعلى هذه املتوســطات الحســابية، وهذا يدل على مدى أهمية 
قيــام األجهــزة الحكوميــة بإزالــة العوائــق والعقبــات التــي تواجــه الجمعيــات األهليــة فــي تنفيــذ أعمالهــا بالشــكل املطلــوب.

	2 )X2( تنمية وعي الجمعيات األهلية بأهمية العملية التعليمية

الجدول رقم )6(
)X2( التحليل الوصفي ملتغيـر تنمية وعي الجمعيات األهلية بأهمية العملية التعليمية

املتوسط العــــــــــــبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

تقديـر املتوسط 
الحسابي

متوسط3.541.72تحرص الجمعيات األهلية محل الدراسة على دعم العملية التعليمية داخل املجتمع املحلي7
مرتفع3.671.721تعمل الجمعيات األهلية نشر الوعي املجتمعي بيـن أفراد املجتمع بأهمية العملية التعليمية8
متوسط3.351.674تحرص الجمعيات األهلية على تقليل عملية التسرب من التعليم داخل املجتمعات املحلية.9

الســكان علــى االلتحــاق 10 املاديــة لتشــجيع  تعمــل الجمعيــات األهليــة علــى تقديــم املســاعدات 
التعليميــة متوسط3.431.673بالعمليــة 

تعمــل الجمعيــات األهليــة علــى إعــداد البـــرامج التــي تشــجع أفــراد املجتمــع علــى االســتمرار فــي 11
التعليميــة متوسط3.171.795العمليــة 

)X2(  متوسط3.431.71املتوسط العام للمتغيـر
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج

منهــم( علــى فقــرات متغيـــر  )املســتق�صي  الدراســة  بأفــراد عينــة  الخاصــة  )6(: أن اإلجابــات  الجــدول رقــم  مــن  ناحــظ 
»تفعيــل دور الجمعيــات األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة« »X2« قــد جــاءت متوســطة نحــو أغلــب العبــارات، حيــث بلــغ 
تـــراوحت قيــم املتوســطات الحســابية علــى  املتوســط الحســابي العــام لهــذا املتغيـــر )3.43( بانحــراف معيــاري )1.71(، وقــد 
العبــارات املكونــة لهــذا املتغيـــر مــا بيـــن )3.67( إلــى )3.17(، حيــث بلغــت قيمــة املتوســط الحســابي للعبــارة رقــم )11( والتــي 
تعبـــر عــن مــدى مســاهمة الجمعيــات األهليــة فــي إعــداد البـــرامج التــي مــن شــأنها تشــجيع أفــراد املجتمــع علــى االســتمرار فــي 
العمليــة التعليميــة، أقــل هــذه املتوســطات الحســابية ممــا يؤكــد ضــرورة قيــام الجمعيــات األهليــة بالتنــوع فــي وســائل تشــجيع 
أفــراد املجتمــع فــي االســتمرار فــي العمليــة التعليميــة، فــي حيـــن جــاءت العبــارة رقــم )8( أعلــى هــذه املتوســطات الحســابية وهــذا 
يــدل علــى مــدى إدراك الجمعيــات األهليــة محــل الدراســة بأهميــة نشــر الوعــي املجتمعــي بيـــن أفــراد املجتمــع ألهميــة العمليــة 

التعليميــة لتقليــل نســب األميــة ســواء أكانــت الهجائيــة أو الرقميــة.

	3 )X3( تبني الجمعيات األهلية الستـراتيجية تطويـر التعليم

الجدول رقم )7(
)X3( التحليل الوصفي ملتغيـر تبني الجمعيات األهلية الستـراتيجية تطويـر التعليم

املتوسط العــــــــــــبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

تقديـر 
املتوسط 
الحسابي

متوسط3.51.735تحرص الجمعيات األهلية على وضع استـراتيجية لها لارتقاء بالعملية التعليمية على املستوى املحلي12
متوسط3.561.723تضع الجمعيات األهلية رؤية استـراتيجية تتعلق باالرتقاء بالعملية التعليمية.13
متوسط3.591.762تهتم الجمعيات األهلية عند وضع أهدافها االستـراتيجية التـركيـز على تطويـر العملية التعليمية.14
مرتفع3.721.671تعمل الجمعيات األهلية على وضع أهداف متوسطة وطويلة املدى للوصول إلى مستوى تعليم تناف�صي15
متوسط3.531.714تحرص الجمعيات األهلية على تقييم الوضع الحالي ملشكات العملية التعليمية والعمل على حلها16

)X3(  متوسط3.581.72املتوسط العام للمتغيـر
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج

متغيـــر  فقــرات  علــى  منهــم(  )املســتق�صي  الدراســة  عينــة  بأفــراد  الخاصــة  اإلجابــات  أن:  الســابق  الجــدول  مــن  ناحــظ 
»تفعيــل دور الجمعيــات األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة« »X3« قــد جــاءت متوســطة نحــو أغلــب العبــارات، حيــث بلــغ 
تـــراوحت قيــم املتوســطات الحســابية علــى  املتوســط الحســابي العــام لهــذا املتغيـــر )3.58( بانحــراف معيــاري )1.72(، وقــد 
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ــر مــا بيـــن )3.72( إلــى )3.5(، حيــث بلغــت قيمــة املتوســط الحســابي للعبــارة رقــم )5( والتــي تعبـــر  العبــارات املكونــة لهــذا املتغيـ
عــن مــدى حــرص الجمعيــات األهليــة علــى وضــع استـــراتيجية لهــا لارتقــاء بالعمليــة التعليميــة علــى املســتوى املحلــي أقــل هــذه 
املتوســطات الحســابية ممــا يؤكــد ضــرورة بتبنــي الجمعيــات األهليــة استـــراتيجية فعالــة بهــدف االرتقــاء بالعمليــة التعليميــة على 
املســتوى املحلــي، فــي حيـــن جــاءت العبــارة رقــم )15( أعلــى هــذه املتوســطات الحســابية وهــذا يــدل علــى مــدى إدراك الجمعيــات 

األهليــة محــل الدراســة أهميــة وضــع األهــداف علــى اختــاف أزمانهــا بهــدف تحقيــق مســتوى تعليمــي تناف�صــي.

)Y( ثانًيا- املتغيـرات الفرعية للمتغيـر التابع

	1 )Y1( محو األمية الهجائية والرقمية
الجدول رقم )8(

)Y1( التحليل الوصفي ملتغيـر محو األمية الهجائية والرقمية

املتوسط العــــــــــــبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

تقديـر املتوسط 
الحسابي

مرتفع3.771.683االهتمام بتعليم أفراد املجتمع املحلي يعمل على االرتقاء باملنظومة التعليمية17
متوسط3.541.725بـرامج منع التسرب من العملية التعليمية يعمل على تقليل نسبة األمية داخل املجتمع18
مرتفع3.781.672االهتمام بالتكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية يعمل رفع مستوى الخريجيـن19
مرتفع3.821.681االعتماد على بـرامج التعليم عن ُبعد يساعد على مواكبة طرق التعليم الحديثة في العالم20
مرتفع3.71.64تطويـر املنظومة التعليمية يساعد على رفع كفاءة الخريجيـن في سوق العمل21

)X3( مرتفع3.721.67املتوسط العام للمتغيـر
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج

ناحــظ مــن الجــدول الســابق: أن اإلجابــات الخاصــة بأفــراد عينــة الدراســة )املســتق�صي منهــم( علــى فقــرات متغيـــر »محــو 
األميــة الهجائيــة والرقميــة« »Y1« قــد جــاءت مرتفعــة نحــو أغلــب العبــارات، حيــث بلــغ املتوســط الحســابي العــام لهــذا املتغيـــر 
)3.72( بانحراف معياري )1.67(، وقد تـراوحت قيم املتوسطات الحسابية على العبارات املكونة لهذا املتغيـر ما بيـن )3.82( 
إلــى )3.54(، حيــث بلغــت قيمــة املتوســط الحســابي للعبــارة رقــم )18( والتــي تعبـــر عــن مــدى مســاهمة بـــرامج منــع التســرب مــن 
التعليم على تقليل نسبة األمية داخل املجتمع املحلي أقل هذه املتوسطات الحسابية مما يؤكد ضرورة تفعيل البـــرامج التي 
مــن شــأنها تشــجع علــى االســتمرار فــي العمليــة التعليميــة فــي حيـــن جــاءت العبــارة رقــم )20( أعلــى هــذه املتوســطات الحســابية 

وهــذا يــدل علــى مــدى االهتمــام بتنــوع طــرق تلقــي التعليــم وتشــجيع طــرق التعليــم عــن ُبعــد ملواكبــة طــرق التعليــم الحديثــة.

	2 )Y2( تمكيـن الطالب من التعليم
الجدول رقم )9(

)Y2( التحليل الوصفي ملتغيـر محو األمية الهجائية والرقمية

املتوسط العــــــــــــبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

تقديـر املتوسط 
الحسابي

مرتفع3.821.73إتاحة التعليم أمام الجميع يساعد على تقليل معدالت األمية وبالتالي رفع كفاءة العملية التعليمية22
مرتفع3.71.544توفيـر أبنية ومدارس حديثة يساعد على توفيـر بيئة تعليمية مناسبة23
مرتفع3.861.512تقليل عدد الكثافات داخل الفصول الدراسية يساعد على رفع مستويات تلقي املعلومة24

توفيـــر البيئــة التكنولوجيــة الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة يســاعد علــى الوصــول املعلومــة إلــى 25
متوسط3.641.75جميــع الطــاب بســهولة ويســر

تعــدد قنــوات التعليــم فــي العمليــة التعليميــة يســاعد علــى التواصــل الفعــال بيـــن جميــع أطــراف 26
مرتفع4.11.451العمليــة التعليميــة بســهولة ويســر

)X3(  مرتفع3.791.58املتوسط العام للمتغيـر
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج

ناحــظ مــن الجــدول الســابق: أن اإلجابــات الخاصــة بأفــراد عينــة الدراســة )املســتق�صي منهــم( علــى فقــرات متغيـــر »محــو 
األميــة الهجائيــة والرقميــة« »Y2« قــد جــاءت مرتفعــة نحــو أغلــب العبــارات، حيــث بلــغ املتوســط الحســابي العــام لهــذا املتغيـــر 
)3.79( بانحــراف معيــاري )1.58(، وقــد تـــراوحت قيــم املتوســطات الحســابية علــى العبــارات املكونــة لهــذا املتغيـــر مــا بيـــن )4.1( 
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إلــى )3.64(، حيــث بلغــت قيمــة املتوســط الحســابي للعبــارة رقــم)25( والتــي تعبـــر عــن مــدى توافــر بيئــة تكنولوجيــة حديثــة 
بهــدف الوصــول إلــى املعلومــات، أقــل هــذه املتوســطات الحســابية ممــا يؤكــد ضــرورة االعتمــاد علــى التكنولوجيــا الحديثــة فــي 
الوصــول إلــى املعلومــة واملعرفــة، فــي حيـــن جــاءت العبــارة رقــم )26( أعلــى هــذه املتوســطات الحســابية وهــذا يــدل علــى مــدى 

االهتمــام بـــتنوع قنــوات التعليــم لضمــان التواصــل الفعــال بيـــن أطــراف العمليــة التعليميــة.

	3 )Y3( تحسيـن القدرات التنافسية للمنظومة التعليمية

الجدول رقم )10(
)Y3( التحليل الوصفي ملتغيـر محو األمية الهجائية والرقمية

املتوسط العــــــــــــبارةم
الحسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

تقديـر 
املتوسط 
الحسابي

مرتفع4.141.51الحرص على تعليم جميع أفراد املجتمع يساعد على االرتقاء بمكانة التعليم على املستوى القومي والعالمي27

تطويـــر اإلمكانــات املاديــة والبشــرية املتعلقــة بالعمليــة التعليميــة يســاعد علــى وصــول التعليــم ملكانــة 28
مرتفع3.861.522أفضــل داخــل املجتمــع الدولــي

متوسط3.551.724إتباع معاييـر التعليم الدولية يساعد على تكويـن مخرجات تعليمية قادرة على املنافسة في السوق العالمي29

تبنــي فكــرة “لتعليــم مشــروع قومــي” يهــدف إلــى وصــول تـــرتيب التعليــم ملكانــة أفضــل بيـــن مســتويات 30
مرتفع3.721.683التعليــم علــى املســتوى العالمــي

متوسط3.541.735تطويـر مناهج التعليم ملواكبة التقدم العالمي يساعد ذلك على االرتقاء بمكانة التعليم عاملًيا31
)X3(  مرتفع3.761.63املتوسط العام للمتغيـر

)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج

ناحــظ مــن الجــدول الســابق: أن اإلجابــات الخاصــة بأفــراد عينــة الدراســة )املســتق�صي منهــم( علــى فقــرات متغيـــر 
»محــو األميــة الهجائيــة والرقميــة« »Y2« قــد جــاءت مرتفعــة نحــو أغلــب العبــارات، حيــث بلــغ املتوســط الحســابي العــام لهــذا 
املتغيـر )3.76( بانحراف معياري )1.73(، وقد تـراوحت قيم املتوسطات الحسابية على العبارات املكونة لهذا املتغيـر ما بيـن 
)4.14( إلــى )3.54(، حيــث بلغــت قيمــة املتوســط الحســابي للعبــارة رقــم )31( والتــي تعبـــر عــن مــدى االهتمــام بتطويـــر املناهــج 
وطــرق التدريــس للوصــول إلــى وضــع تناف�صــي بيـــن أنظمــة التعليــم علــى مســتوى العالــم، أقــل هــذه املتوســطات الحســابية ممــا 
يؤكــد ضــرورة إعــادة النظــر فــي املناهــج املطبقــة حالًيــا فــي األنظمــة التعليميــة والعمــل علــى تحديثهــا وتطويـــرها، فــي حيـــن جــاءت 
العبــارة رقــم )27( أعلــى هــذه املتوســطات الحســابية وهــذا يــدل علــى مــدى االهتمــام بتعليــم جميــع أفــراد املجتمــع للوصــول إلــى 

مكانــة علميــة متقدمــة بيـــن جميــع دول العالــم.

اختبارات الفروض

اعتمــد الباحــث علــى وسيلتيـــن لغــرض اختبــار فــروض الدراســة، وهمــا »اختبــار ارتبــاط بيـــرسون الخطــي البســيط« 
وقــد   .)Simple Liner Regression( البســيط«  الخطــي  االنحــدار  و»اختبــار   )Pearson Liner Correlation Coefficient(
معادلــة  أمــا  الدراســة،  متغيـــرات  بيـــن  مــا  املوجــودة  االرتبــاط  عاقــات  قــوة  معرفــة  لغــرض  االرتبــاط  معامــات  اســتخدمت 

االنحــدار لغــرض معرفــة التأثيـــر املتبــادل بيـــن متغيـــرات الدراســة.

 - اختبار فرضيات االرتباط بيـن متغيـرات الدراسة
ً

أوال

اعتمــد فــي هــذه الدراســة علــى اختبــار االرتبــاط بيـــرسون الخطــي البســيط الختبــار الفرضيــة الرئيســة واملتمثلــة بعاقــات 
االرتباط بيـــن املتغيـــر املستقل )دور منظمات املجتمع املدني في تحسيـــن العملية التعليمة(، واملتغيـــر التابع )تحقيق التنمية 
املســتدامة فــي العمليــة التعليميــة طبًقــا للرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030(.  ويتــم الحكــم علــى مقــدار قــوة معامــل فــي ضــوء 

مــا يوضحــه الجــدول التالــي:

ولثبــات عاقــة االرتبــاط البــد مــن التحقــق مــن مــدى إمكانيــة قبــول الفرضيــة الرئيســة والفرضيــات الفرعيــة املنبثقــة 
عنهــا.
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ثانًيا - اختبار عالقات التأثـر بيـن متغيـرات الدراسة 

تتضمــن هــذه الفقــرة قيــاس تأثيـــر املتغيـــر املســتقل )دور الجمعيــات 
األهليــة كإحــدى منظمــات املجتمــع املدنــي فــي تحسيـــن العمليــة التعليميــة( 
علــى املتغيـــر التابــع )تحقيــق التنميــة املســتدامة لقطــاع التعليــم وفًقــا للرؤيــة 
االستـــراتيجية للدولــة 2030(، وذلــك باســتخدام اختبــار االنحــدار الخطــي 

.)Simple Liner Regression( البســيط

إحصائيــة  داللــة  ذات  عالقــة  للدراســة: توجــد  الرئيــس  الفــرض 
بيـــن دور الجمعيــات األهليــة كإحــدى منظمــات املجتمــع املدنــي فــي االرتقــاء 
فــي ضــوء الرؤيــة  التنميــة املســتدامة  التعليميــة وبيـــن تحقيــق  بالعمليــة 
الهجائيــة  األميــة  )محــو  فــي  واملتمثلــة   ،2030 للدولــة  االستـــراتيجية 
والرقميــة علــى مســتوى الدولــة، تمكيـــن الطــالب مــن التعليــم، تحسيـــن 

التعليميــة(. للمنظومــة  التنافســية  القــدرة 

درجة االرتباط بيـن املتغيـريـن:

إيجابيــة قويــة )ألن  ارتبــاط  الســابق: أن هنــاك عاقــة  الجــدول  يظهــر 
قيمتهــا أكبـــر مــن 0.5 وأقــل مــن 1( وذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى )0.01( 
االرتقــاء  فــي  املدنــي  املجتمــع  منظمــات  كإحــدى  األهليــة  الجمعيــات  دور  بيـــن 
فــي القطــاع التعليمــي  التنميــة املســتدامة  بالعمليــة التعليميــة وبيـــن تحقيــق 
بينهــا  البســيط  االرتبــاط  معامــل  قيمــة  بلغــت  إذ   2030 الدولــة  لرؤيــة  طبًقــا 

.)0.830(

عالقة االنحدار البسيط بيـن املتغيـريـن:

الجدول رقم )13(
نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرض الرئيس

Y )التنمية املستدامة لقطاع التعليم( X )دور الجمعيات األهلية في تحسيـن مستوى العملية التعليمية(

BTاملتغيـر
مستوى 

)SIG( املعنويةF
مستوى 

)SIG( املعنويةRR2

1.1067.4150.00الثابت
355.10.000.830.689

0.75318.8440.00دور الجمعيات األهلية في تحسيـن مستوى العملية التعليمية
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج

يتضح من الجدول السابق أن:

داللــة 	  ذات  عاقــة  وجــود  يؤكــد  ممــا   )0.05( مــن  أقــل  وهــي   ،(0.000( داللــة  مســتوى  عنــد   )T=18.844( قيمــة 
إحصائيــة بيـــن دور الجمعيــات األهليــة فــي تحسيـــن مســتوى العمليــة التعليميــة وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة 

.2030 للدولــة  االستـــراتيجية  للرؤيــة  طبًقــا  التعليــم  لقطــاع 

عنــد مســتوى داللــة 	  التعليميــة  العمليــة  فــي تحسيـــن مســتوى  األهليــة  الجمعيــات  ملتغيـــر دور   )F= 355.1( قيمــة 
)0.05( وهــي أكبـــر مــن قيمــة )F( الجدوليــة بمســتوى معنويــة يســاوي )0.00) وهــي أقــل مــن )0.05( ممــا يعنــي قبــول 

صحــة الفــرض الفرعــي محــل الدراســة.

معامــل االرتبــاط )R= 83%( وهــو مــا يوضــح أنــه توجــد عاقــة ارتبــاط )طرديــة قويــة( بيـــن املتغيـريـــن دور الجمعيــات 	 
للرؤيــة  طبًقــا  التعليــم  قطــاع  فــي  املســتدامة  التنميــة  وتحقيــق  التعليميــة،  العمليــة  مســتوى  تحسيـــن  فــي  األهليــة 

االستـــراتيجية للدولــة 2030، وهــو مــا يؤكــد قــوة العاقــة بيـــن تلــك املتغيـريـــن.

الجدول رقم )11(
حجم معامل االرتباط وتفسيـره

حجم معامل االرتباطالتفسيـر
0.5 – 1عاقة إيجابية قوية 

0.3 – 0.5عاقة إيجابية معتدلة
0.1 – 0.3عاقة إيجابية ضعيفة

ا )-0.1( – 0.1ال توجد عاقة أو ضعيفة جدًّ
)-0.3( – )-0.1(عاقة سلبية ضعيفة
)-0.5( – )-0.3(عاقة سلبية معتدلة

)-0.5( – )-1(عاقة سلبية قوية
املصــدر: الجــدول مــن إعــداد الباحــث وفًقــا ملخرجــات التحليــل 

)SPSS )بـــرنامج  للدراســة  اإلحصائــي 

الجدول رقم )12(
)N= 162( نتائج االرتباط للفرض الرئيس

معامل العالقة
املعنويةاالرتباط

دور الجمعيات األهلية في االرتقاء 
بالعملية التعليمية – تحقيق التنمية 

املستدامة للعملية التعليمية 
0.8300.00

.)Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed **
املصــدر: الجــدول مــن إعــداد الباحــث وفًقــا ملخرجــات التحليــل 

)SPSS )بـــرنامج  للدراســة  اإلحصائــي 
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معامــل التحديــد )R2= 0.689( وهــو مــا يعنــي أن )68.9%( مــن التغيـــر الحــادث فــي املتغيـــر التابــع )تحقيــق التنميــة 	 
ــر الــذي يحــدث فــي املتغيـــر املســتقل )دور الجمعيــات األهليــة فــي  املســتدامة فــي قطــاع التعليــم( يحــدث نتيجــة التغيـ

تحسيـــن مســتوى العمليــة التعليميــة(، وأن النســبة الباقيــة )31.1%( تـــرجع لعوامــل أخــرى.

قيمــة )Beta= 0.753( حيــث تشيـــر إشــارة معامــل االنحــدار املوجبــة إلــى أن العاقــة بيـــن دور الجمعيــات األهليــة 	 
فــي تحسيـــن مســتوى العمليــة التعليميــة وتحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 

عاقــة تأثيـــرية إيجابيــة )طرديــة(.

وهو ما توضحه املعادلة التالية:

تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 = 0.753 دور الجمعيــات األهليــة فــي تحسيـــن 
مســتوى العمليــة التعليميــة +1.106

أي أن كل تغيـــر فــي دور الجمعيــات األهليــة فــي تحسيـــن مســتوى العمليــة التعليميــة بمقــدار الوحــدة الواحــدة يقابلــه 
نفــس التغيـــر فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 بمقــدار )0.753) وحــدة.

دور  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عاقــة  توجــد  علــى:  ينــص  الــذي  للدراســة  الرئيــس  الفــرض  صحــة  ســبق  ممــا  وينتــج 
الجمعيــات األهليــة كإحــدى منظمــات املجتمــع املدنــي فــي االرتقــاء بالعمليــة التعليميــة وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي 
ضــوء الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030، واملتمثلــة فــي )محــو األميــة الهجائيــة والرقميــة علــى مســتوى الدولــة، تمكيـــن الطــاب 

مــن التعليــم، تحسيـــن القــدرة التنافســية للمنظومــة التعليميــة(.

وفيما يلي اختبار الفروض الفرعية من املنبثقة من الفرض الرئيس للدراسة:

بالعمليــة  املهتمــة  األهليــة  الجمعيــات  دور  تفعيــل  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  توجــد عاقــة  األول:  الفرعــي  الفــرض 
.2030 للدولــة  االستـــراتيجية  الرؤيــة  ضــوء  فــي  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق  وبيـــن  التعليميــة 

درجة االرتباط بيـن املتغيـريـن:

عاقــة  هنــاك  أن   :)14( رقــم  الجــدول  يظهــر 
ارتبــاط إيجابيــة قويــة )ألن قيمتهــا أكبـــر مــن 0.5 وأقــل 
 )0.01( مســتوى  عنــد  معنويــة  داللــة  وذات   )1 مــن 
بالعمليــة  املهتمــة  األهليــة  الجمعيــات  تفعيــل دور  بيـــن 
التعليميــة وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي القطــاع 
التعليمــي طبًقــا للرؤيــة االستـــراتيجية الدولــة 2030 إذ 
.)0.749( بينهــا  البســيط  بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط 

عالقة االنحدار البسيط بيـن املتغيـريـن:

الجدول رقم )15(
نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرض الفرعي األول

Y )التنمية املستدامة لقطاع التعليم( ،X1 )تفعيل دور الجمعيات األهلية املهتمة بالعملية التعليمية(

RR2مستوى املعنوية )SIG(Fمستوى املعنوية )BT)SIGاملتغيـر
1.5759.6420.00الثابت

204.990.000.7490.562
0.60914.320.00تفعيل دور الجمعيات األهلية 

)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج

يتضح من الجدول السابق أن:

قيمــة )T=0.609( عنــد مســتوى داللــة )0.000(، وهــي أقــل مــن )0.05( ممــا يؤكــد وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة 	 
بيـــن تفعيــل دور الجمعيــات األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة لقطــاع التعليــم 

طبًقــا للرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030.

الجدول رقم )14(
)N= 162( نتائج االرتباط للفرض الفرعي األول

معامل العالقة
املعنويةاالرتباط

تفعيل دور الجمعيات األهلية املهتمة بالعملية 
التعليمية – تحقيق التنمية املستدامة للعملية 

التعليمية في ضوء الرؤية االستـراتيجية للدولة 2030
0.7490.00

.)Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed **
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج
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قيمــة )F= 204.99( ملتغيـــر تفعيــل دور الجمعيــات األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( 	 
وهــي أكبـــر مــن قيمــة )F( الجدوليــة بمســتوى معنويــة يســاوي )0.00( وهــي أقــل مــن )0.05( ممــا يعنــي قبــول صحــة 

الفــرض الفرعــي محــل الدراســة.

تفعيــل 	  املتغيـريـــن  بيـــن  قويــة(  )طرديــة  ارتبــاط  عاقــة  توجــد  أنــه  يوضــح  مــا  وهــو   )R= 74.9%( االرتبــاط  معامــل 
دور الجمعيــات األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة وتحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا للرؤيــة 

2030، وهــو مــا يؤكــد قــوة العاقــة بيـــن تلــك املتغيـريـــن. االستـــراتيجية للدولــة 

معامــل التحديــد )R2 =0.562( وهــو مــا يعنــي أن )56.2%( مــن التغيـــر الحــادث فــي املتغيـــر التابــع )تحقيــق التنميــة 	 
فــي املتغيـــر املســتقل )تفعيــل دور الجمعيــات  الــذي يحــدث  التغيـــر  التعليــم( يحــدث نتيجــة  فــي قطــاع  املســتدامة 

تـــرجع لعوامــل أخــرى. األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة(، وأن النســبة الباقيــة )%43.8( 

قيمــة )Beta= 0.609( حيــث تشيـــر إشــارة معامــل االنحــدار املوجبــة إلــى أن العاقــة بيـــن تفعيــل دور الجمعيــات 	 
األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة وتحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 عاقــة 

تأثيـــرية إيجابيــة )طرديــة(.

وهو ما توضحه املعادلة التالية:

تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 = 0.609 تفعيــل دور الجمعيــات األهليــة املهتمــة 
بالعملية التعليمية +1.575

أي أن كل تغيـــر فــي تفعيــل دور الجمعيــات األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة بمقــدار الوحــدة الواحــدة يقابلــه نفــس 
التغيـــر فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 بمقــدار )0.609( وحــدة.

وينتــج ممــا ســبق قبــول صحــة الفــرض الفرعــي األول الــذي ينــص علــى: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تفعيــل دور 
الجمعيــات األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي ضــوء الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030.

العمليــة  بأهميــة  األهليــة  الجمعيــات  وعــي  تنميــة  بيـــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  عاقــة  توجــد  الثانــي:  الفرعــي  الفــرض 
.2030 للدولــة  االستـــراتيجية  الرؤيــة  ضــوء  فــي  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق  وبيـــن  التعليميــة 

درجة االرتباط بيـن املتغيـريـن:

ارتبــاط  عاقــة  هنــاك  أن   :)16( رقــم  الجــدول  يظهــر 
إيجابية قوية )ألن قيمتها أكبـر من 0.5 وأقل من 1( وذات داللة 
األهليــة  الجمعيــات  وعــي  تنميــة   )0.01( مســتوى  عنــد  معنويــة 
بأهميــة العمليــة التعليميــة وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي 
القطــاع التعليمــي طبًقــا للرؤيــة االستـــراتيجية الدولــة 2030 إذ 

.)0.94( بينهــا  البســيط  بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط 

عالقة االنحدار البسيط بيـن املتغيـريـن:
الجدول رقم )17(

نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرض الفرعي الثاني
Y )التنمية املستدامة لقطاع التعليم( ،X2 )تنمية وعي الجمعيات األهلية بأهمية العملية التعليمية(

مستوى املعنوية BTاملتغيـر
)SIG(F مستوى املعنوية

)SIG(RR2

1.95810.0790.00الثابت
98.9460.000.6180.382

0.5299.9470.00تنمية وعي الجمعيات األهلية بأهمية العملية التعليمية
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج

يتضح من الجدول السابق أن:

قيمــة )T=9.947( عنــد مســتوى داللــة )0.000(، وهــي أقــل مــن )0.05( ممــا يؤكــد وجــود عاقــة ذات داللــة إحصائيــة 	 

الجدول رقم )16(
.)N= 162( نتائج االرتباط للفرض الفرعي الثاني

معامل العاقة
املعنويةاالرتباط

تنمية وعي الجمعيات األهلية بأهمية العملية 
التعليمية – تحقيق التنمية املستدامة للعملية 

التعليمية في ضوء الرؤية االستـراتيجية للدولة 2030
0.940.00

.)Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed **
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج
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بيـــن تنميــة وعــي الجمعيــات األهليــة بأهميــة العمليــة التعليميــة وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة لقطــاع التعليــم 
طبًقــا للرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030.

قيمــة )F= 98.946( ملتغيـــر تنميــة وعــي الجمعيــات األهليــة بأهميــة العمليــة التعليميــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( 	 
وهــي أكبـــر مــن قيمــة )F( الجدوليــة بمســتوى معنويــة يســاوي )0.00( وهــي أقــل مــن )0.05( ممــا يعنــي قبــول صحــة 

الفــرض الفرعــي محــل الدراســة.

تنميــة 	  املتغيـريـــن  بيـــن  قويــة(  )طرديــة  ارتبــاط  عاقــة  توجــد  أنــه  يوضــح  مــا  وهــو   )R= 61.8%( االرتبــاط  معامــل 
وعــي الجمعيــات األهليــة بأهميــة العمليــة التعليميــة وتحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا للرؤيــة 

املتغيـريـــن. تلــك  بيـــن  العاقــة  قــوة  مــا يؤكــد  2030، وهــو  للدولــة  االستـــراتيجية 

معامــل التحديــد )R2= 0.382( وهــو مــا يعنــي أن )38.2%( مــن التغيـــر الحــادث فــي املتغيـــر التابــع )تحقيــق التنميــة 	 
املستدامة في قطاع التعليم( يحدث نتيجة التغيـر الذي يحدث في املتغيـر املستقل )تنمية وعي الجمعيات األهلية 

بأهميــة العمليــة التعليميــة(، وأن النســبة الباقيــة )61.8%( تـــرجع لعوامــل أخــرى.

قيمــة )Beta= 0.529( حيــث تشيـــر إشــارة معامــل االنحــدار املوجبــة إلــى أن العاقــة بيـــن تنميــة وعــي الجمعيــات 	 
األهليــة بأهميــة العمليــة التعليميــة وتحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 عاقــة 

تأثيـــرية إيجابيــة )طرديــة(.

وهو ما توضحه املعادلة التالية:

تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 = 0.529 تنميــة وعــي الجمعيــات األهليــة بأهميــة 
العملية التعليمية +1.958

أي أن كل تغيـــر فــي تنميــة وعــي الجمعيــات األهليــة بأهميــة العمليــة التعليميــة بمقــدار الوحــدة الواحــدة يقابلــه نفــس 
التغيـــر فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 بمقــدار )0.529( وحــدة.

وينتــج ممــا ســبق قبــول صحــة الفــرض الفرعــي الثانــي الــذي ينــص علــى: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تنميــة وعــي 
الجمعيات األهلية بأهمية العملية التعليمية وبيـــن تحقيق التنمية املستدامة في ضوء الرؤية االستـــراتيجية للدولة 2030.

الفــرض الفرعــي الثالــث: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تبنــي الجمعيــات األهليــة الستـــراتيجية تطويـــر التعليــم 
على املســتوى القومي وبيـــن تحقيق التنمية املســتدامة في ضوء الرؤية االستـــراتيجية للدولة 2030.

درجة االرتباط بيـن املتغيـريـن:
يظهــر الجــدول رقــم )18(: أن هنــاك عاقــة ارتبــاط 
 )1 مــن  وأقــل   0.5 مــن  أكبـــر  قيمتهــا  )ألن  قويــة  إيجابيــة 
وذات داللة معنوية عند مستوى )0.01( تبني الجمعيات 
املســتوى  علــى  التعليــم  تطويـــر  الستـــراتيجية  األهليــة 
القطــاع  فــي  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق  وبيـــن  القومــي 
إذ   2030 الدولــة  االستـــراتيجية  للرؤيــة  طبًقــا  التعليمــي 

.)0.812( بينهــا  البســيط  االرتبــاط  معامــل  قيمــة  بلغــت 

عالقة االنحدار البسيط بيـن املتغيـريـن:
الجدول رقم )19(

نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرض الفرعي األول
Y )التنمية املستدامة لقطاع التعليم( ،X3 )تبني الجمعيات األهلية الستـراتيجية تطويـر التعليم(

مستوى املعنوية BTاملتغيـر
)SIG(F مستوى املعنوية

)SIG(RR2

1.63112.410.00الثابت
308.8240.000.8120.659

0.59817.5730.00تبني الجمعيات األهلية الستـراتيجية تطويـر التعليم
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج

الجدول رقم )18(
.)N= 162( نتائج االرتباط للفرض الفرعي الثاني

معامل العالقة
املعنويةاالرتباط

تبني الجمعيات األهلية الستـراتيجية تطويـر التعليم على 
املستوى القومي – تحقيق التنمية املستدامة للعملية 
التعليمية في ضوء الرؤية االستـراتيجية للدولة 2030

0.8120.00

.)Correlation is significant at the 0.01 level )2-tailed **
)SPSS املصدر: الجدول من إعداد الباحث وفًقا ملخرجات التحليل اإلحصائي للدراسة )بـرنامج
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يتضح من الجدول السابق أن:

قيمة )T=17.573( عند مستوى داللة )0.000(، وهي أقل من )0.05( مما يؤكد وجود عاقة ذات داللة إحصائية 	 
بيـــن تبنــي الجمعيــات األهليــة الستـــراتيجية تطويـــر التعليــم وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة لقطــاع التعليــم طبًقــا 

للرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030.

قيمــة )F= 308.824( ملتغيـــر تبنــي الجمعيــات األهليــة الستـــراتيجية تطويـــر التعليــم عنــد مســتوى داللــة )0.05( وهــي أكبـــر مــن 	 
قيمــة )F( الجدوليــة بمســتوى معنويــة يســاوي )0.00( وهــي أقــل مــن )0.05( ممــا يعنــي قبــول صحــة الفــرض الفرعــي محــل الدراســة.

معامــل االرتبــاط )R= 81.2%( وهــو مــا يوضــح علــى أنــه توجــد عاقــة ارتبــاط )طرديــة قويــة( بيـــن املتغيـريـــن تبنــي 	 
للرؤيــة  طبًقــا  التعليــم  قطــاع  فــي  املســتدامة  التنميــة  وتحقيــق  التعليــم  تطويـــر  الستـــراتيجية  األهليــة  الجمعيــات 

تلــك املتغيـريـــن. بيـــن  مــا يؤكــد قــوة العاقــة  2030، وهــو  االستـــراتيجية للدولــة 

معامــل التحديــد )=R2 0.659( وهــو مــا يعنــي أن )65.9%( مــن التغيـــر الحــادث فــي املتغيـــر التابــع )تحقيــق التنميــة 	 
املســتدامة فــي قطــاع التعليــم( يحــدث نتيجــة التغيـــر الــذي يحــدث فــي املتغيـــر املســتقل )تبنــي الجمعيــات األهليــة 

الستـــراتيجية تطويـــر التعليــم(، وأن النســبة الباقيــة )34.1%( تـــرجع لعوامــل أخــرى.

قيمــة )Beta= 0.598( حيــث تشيـــر إشــارة معامــل االنحــدار املوجبــة إلــى أن العاقــة بيـــن تبنــي الجمعيــات األهليــة 	 
2030 عاقــة  الدولــة  لرؤيــة  التعليــم طبًقــا  فــي قطــاع  املســتدامة  التنميــة  التعليــم وتحقيــق  الستـــراتيجية تطويـــر 

تأثيـــرية إيجابيــة )طرديــة(.

وهو ما توضحه املعادلة التالية:

تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 = 0.598 تبنــي الجمعيــات األهليــة الستـــراتيجية 
تطويـــر التعليم +1.631

أي أن كل تغيـــر فــي تبنــي الجمعيــات األهليــة الستـــراتيجية تطويـــر التعليــم بمقــدار الوحــدة الواحــدة يقابلــه نفــس التغيـــر 
فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا لرؤيــة الدولــة 2030 بمقــدار )0.598( وحــدة.

وينتــج ممــا ســبق قبــول صحــة الفــرض الفرعــي الثالــث الــذي ينــص علــى: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تبنــي 
الجمعيــات األهليــة الستـــراتيجية تطويـــر التعليــم علــى املســتوى القومــي وبيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي ضــوء الرؤيــة 

.2030 للدولــة  االستـــراتيجية 

تـرتيب األهمية واملعنوية بيـن املتغيـرات الفرعية املستقلة واملتغيـر التابع:

يظهــر الجــدول رقــم )20(: الــذي يوضــح قيــم االرتباطــات ومعنوياتهــا وأهميتهــا بيـــن دور الجمعيــات األهليــة كإحــدى 
منظمــات املجتمــع املدنــي فــي تحسيـــن العمليــة التعليميــة بهــدف تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم وذلــك طبًقــا 
للرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030، يتــم قبــول جميــع الفــروض الفرعيــة التــي وضعــت ســابًقا ويتضــح أن جميــع املتغيـــرات 
الفرعيــة للمتغيـــر املســتقل تمتلــك تـــرتبط بعاقــة ارتبــاط إيجابيــة ذات داللــة معنويــة مــع تحقيــق التنميــة املســتدامة لقطــاع 

التعليــم وفًقــا للرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030.

األهليــة  الجمعيــات  وعــي  »تنميــة  أن  ناحــظ  كمــا 
بأهميــة العمليــة التعليميــة« لهــا األهميــة األولــى مــن ناحيــة 
قوة ارتباطها مع تحقيق التنمية املستدامة لقطاع التعليم 
إذ بلغــت قيمــة االرتبــاط )0.94( وهــي معنويــة وإيجابيــة عنــد 
الجمعيــات  »تبنــي  املرتبــة  فــي  يليهــا   ،)0.01( داللــة  مســتوى 
إذ  القومــي«  املســتوى  علــى  التعليــم  الستـــراتيجية  األهليــة 
بلغــت قيمــة االرتبــاط )0.812( وهــي معنويــة وإيجابيــة عنــد 
مستوى داللة )0.01(، وأخيـًرا يأتي »تفعيل دور الجمعيات 
أيًضــا  وهــي   )0.749( ارتباطــه  معامــل  كان  الــذي  األهليــة« 

معنويــة وإيجابيــة عنــد مســتوى داللــة )0.01(.

الجدول رقم )20(
االرتباطات ومعنوياتها وأهمية كل مكون من مكونات دور 
الجمعيات األهلية في العملية التعليمية مع تحقيق امليـزة 

.)N= 162( 2030 ا لرؤية الدولة
ً

التنافسية طبق

قوة االرتباط مع تحقيق 
التنمية املستدامة 

لقطاع التعليم
تـرتيب املعنوية

األهمية

الثالث0.7490.00تفعيل دور الجمعيات األهلية
األول0.940.00تنمية وعي الجمعيات األهلية

تبني الجمعيات األهلية 
الثاني0.8120.00الستـراتيجية التعليم

للدراســة  اإلحصائــي  التحليــل  ملخرجــات  وفًقــا  الباحــث  إعــداد  مــن  الجــدول  املصــدر: 
)SPSS )بـــرنامج 
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مناقشة نتائج الدراسة

بناء على تحليل بيانات الدراسة: فقد تم التوصل إلى النتائج التالية:

بالعمليــة 	  املهتمــة  األهليــة  الجمعيــات  دور  »تفعيــل  متغيـــر  حــول  الدراســة  عينــة  آلراء  متوســطة  اتجاهــات  هنــاك 
التعليميــة« حيــث بلــغ املتوســط الحســابي العــام لذلــك املتغيـــر )3.6( وهــذا املتوســط الحســابي يميــل إلــى جانــب 
املوافقــة آلراء املســتق�صى منهــم حــول أهميــة تفعيــل دور الجمعيــات األهليــة فــي تحسيـــن العمليــة التعليميــة، ويـــرجع 
الســبب فــي ذلــك إلــى أن املســتق�صى منهــم يـــرو أن الجمعيــات األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة والثقافيــة تحتــاج 
إلــى تشــريعات ولوائــح قانونيــة تســمح لتلــك الجمعيــات بالقيــام بتقديــم الخدمــات التعليميــة داخــل املجتمــع املحلــي، 
باإلضافة إلى حاجة تلك الجمعيات إلى تفعيل قنوات االتصال بينها وبيـن األجهزة الحكومية وذلك لتذليل العوائق 
املاديــة والقانونيــة بهــدف تقديــم الخدمــة علــى الوجــه املطلــوب، كمــا يـــرى املســتق�صى منهــم قيــام إدارة الجمعيــات 

األهليــة بالتدعيــم بالخبـــرات البشــرية املطلوبــة يحتــاج إلــى مزيــد مــن الدعــم.

كمــا أثبتــت النتائــج أن عاقــة ارتبــاط هــذا املتغيـــر مــع املتغيـــر التابــع »تحقيــق التنميــة املســتدامة للعمليــة التعليميــة 	 
فــي ضــوء الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030«، عاقــة ارتبــاط إيجابيــة قويــة )0.749( وهــو مــا يوضــح أن لتفعيــل دور 
الجمعيــات األهليــة فــي تقديــم الخدمــات التعليميــة والثقافيــة داخــل املجتمــع املحلــي ينعكــس باإليجــاب علــى تحقيــق 
التنميــة املســتدامة فــي قطــاع التعليــم طبًقــا للرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030. وهــو مــا يوضــح صحــة الفــرض 
الفرعــي األول للدراســة الــذي يقيــس مــدى االرتبــاط بيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي مجــال التعليــم وبيـــن تفعيــل 

دور الجمعيــات األهليــة املهتمــة بالعمليــة التعليميــة علــى املســتوى املحلــي.

هنــاك اتجاهــات متوســطة آلراء املســتق�صى منهــم حــول متغيـــر »تنميــة وعــي الجمعيــات األهليــة بأهميــة العمليــة 	 
التعليميــة« حيــث بلــغ املتوســط الحســابي العــام لذلــك املتغيـــر )3.43) وهــذا املتوســط الحســابي يميــل إلــى جانــب 
الوعــي داخــل املجتمــع املحلــي بأهميــة  فــي تنميــة  املوافقــة آلراء املســتق�صى منهــم حــول أهميــة الجمعيــات األهليــة 
العمليــة التعليميــة، ويـــرجع الســبب فــي ذلــك إلــى أن املســتق�صى منهــم يـــرون أن الجمعيــات األهليــة املهتمــة بتقديــم 
الخدمــات التعليميــة والثقافيــة تحتــاج إلــى التـركيـــز علــى إعــداد البـــرامج التــي تشــجع أفــراد املجتمــع علــى االســتمرار فــي 
العمليــة التعليميــة، باإلضافــة إلــى أن حــرص الجمعيــات األهليــة علــى تقليــل عمليــة التســرب مــن التعليــم يحتــاج إلــى 

مراجعــة وإعــادة توجيــه للوصــول إلــى النتائــج املرجــوة.

كمــا أثبتــت النتائــج أيًضــا أن عاقــة ارتبــاط هــذا املتغيـــر مــع املتغيـــر التابــع »تحقيــق التنميــة املســتدامة للعمليــة 	 
التعليميــة فــي ضــوء الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030«، عاقــة ارتبــاط إيجابيــة قويــة )0.94(، وهــو مــا يؤكــد أنــه 
كلمــا زاد وعــي الجمعيــات األهليــة بأهميــة العمليــة التعليميــة علــى املســتوى املحلــي ســاهم ذلــك فــي تحقيــق التنميــة 
املســتدامة لقطــاع التعليــم داخــل املجتمــع املحلــي. وهــو مــا يوضــح صحــة الفــرض الفرعــي الثانــي للدراســة الــذي 
يقيــس مــدى االرتبــاط بيـــن تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي مجــال التعليــم وبيـــن تنميــة وعــي الجمعيــات األهليــة املهتمــة 

بالعمليــة التعليميــة بأهميــة التعليــم علــى املســتوى املحلــي.

هنــاك اتجاهــات متوســطة آلراء املســتقى منهــم حــول متغيـــر »تبنــي الجمعيــات األهليــة الستـــراتيجية تطويـــر التعليــم« 	 
حيــث بلــغ املتوســط الحســابي العــام لذلــك املتغيـــر )3.58( ، وهــو يوضــح ميــول هــذا املتوســط الحســابي إلــى جانــب 
العمليــة  وتحسيـــن  تطويـــر  الستـــراتيجية  األهليــة  الجمعيــات  تبنــي  أهميــة  حــول  منهــم  املســتق�صى  آلراء  املوافقــة 
التعليميــة علــى املســتوى املحلــي، ويـــرجع الســبب فــي ذلــك إلــى أن املســتق�صى منهــم يـــرون أن الجمعيــات األهليــة البــد 
أن تـــراجع استـــراتيجياتها لارتقــاء بالعمليــة التعليميــة علــى املســتوى املحلــي باإلضافــة إلــى أنــه يجــب علــى الجمعيــات 
األهليــة أن تقيــم الوضــع الحالــي ملشــكات العمليــة التعليميــة علــى املســتوى املحلــي والســعي إلــى الوصــول ملــا هــو 

مســتهدف طبًقــا لرؤيــة الدولــة االستـــراتيجية 2030.

كمــا أوضحــت نتائــج الدراســة أيًضــا علــى أن هنــاك عاقــة ارتبــاط مــع املتغيـــر التابــع »تحقيــق التنميــة املســتدامة 	 
للعمليــة التعليميــة فــي ضــوء الرؤيــة االستـــراتيجية للدولــة 2030«، عاقــة ارتبــاط إيجابيــة طرديــة قويــة )0.812(، 
التنميــة  فــي تحقيــق  ذلــك  التعليــم ســاهم  األهليــة الستـــراتيجية  الجمعيــات  اهتمــام  زاد  كلمــا  أنــه  مــا يوضــح  وهــو 
املســتدامة فــي العمليــة التعليميــة علــى املســتوى املحلــي. وهــو مــا يوضــح صحــة الفــرض الفرعــي الثالــث للدراســة 
الذي يقيس مدى االرتباط بيـن تحقيق التنمية املستدامة في مجال التعليم وتبني الجمعيات األهلية الستـراتيجية 

تطويـــر العمليــة التعليميــة علــى املســتوى املحلــي.
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توصيات الدراسة
بناء على نتائج الدراسة فقد توصل الباحث إلى التوصيات التالية:

والتــي 	  الجــادة  الشــراكة  إطــار  فــي   2030 للدولــة  االستـــراتيجية  لرؤيــة  لتحقيــق  مناســبة  استـــراتيجيات  وضــع  ضــرورة 
تتحــول إلــى تفويــض مجتمعــي إلدارة عمــل منظمــات املجتمــع املدنــي، بمــا يدعــم جهــود هــذه املنظمــات مــن ناحيــة، ويبـــرز 
اســتقالها عــن الدولــة فــي ممارســة هــذا العمــل، فــا تـــزال النظــرة إلــى التنميــة بوصفهــا جهــوًدا حكوميــة فــي املقــام األول.

ا مــع الحكومــة فــي البـــرمجة والتخطيــط والتنفيــذ والتقويــم وإيجــاد آليــة تنفيذيــة 	 
ً
اعتمــاد منظمــات املجتمــع املدنــي شــريك

لهــذه الشــراكة، واالعتـــراف بالــدور التنمــوي ملنظمــات املجتمــع املدنــي مــن قبــل الحكومــة، ووضــع األســس الســليمة لبنــاء 
الشــراكة، عبـــر توفيـــر املنــاخ السيا�صــي والتشــريعي الــذي يســهل علــى منظمــات املجتمــع املدنــي القيــام بدورهــا.

والتـــرابط 	  التكامــل  مــن  إيجــاد صيغــة  يعمــل علــى  بمــا  الربحيــة  املنظمــات غيـــر  بيـــن  والتشــبيك  التنســيق  ضــرورة 
ــز علــى  بيـــن أدوارهــا وأنشــطتها، ويشــمل ذلــك ضــرورة إحــداث قــدر مــن التــوازن بيـــن الخدمــات املختلفــة مــع التـركيـ

.2030 ــا مــع رؤيــة الدولــة االستـــراتيجية 
ً
األنشــطة والبـــرامج التنمويــة اتفاق

الخدمــات 	  تقديــم  فــي  األهليــة  الجمعيــات  ملســاعدة  والقانونــي  واملعنــوي  املالــي  الدعــم  كل  الــدول  تقديــم  ضــرورة 
الثقافيــة والتعليميــة التــي مــن شــأنها رفــع مســتوى التعليــم ومحــو األميــة علــى مســتوياتها الرقميــة والهجائيــة داخــل 

املحلــي. املجتمــع 

وضــع اآلليــات التنظيميــة علــى مختلــف املســتويات التــي تضمــن ملنظمــات املجتمــع املدنــي بشــكل عــام والجمعيــات 	 
األهليــة بشــكل خــاص املشــاركة فــي بلــورة الخطــط الوطنيــة التنمويــة، وكيفيــة وضعهــا حيـــز التنفيــذ.

ا أساســًيا مــع أجهــزة الحكومــة املختلفــة ملســاعدتها علــى القيــام بمســئولياتها 	 
ً
اعتبــار منظمــات املجتمــع املدنــي شــريك

فــي رفــع مســتوى الخدمــات التعليميــة وتوســيع نطاقهــا وفعاليتهــا وليــس الحــد مــن دورهــا.

الفئــات 	  املدنــي والعمــل علــى تطويـــر املمارســات املؤسســية ومشــاركة  الداخليــة ملنظمــات املجتمــع  القــدرات  بنــاء 
املســتهدفة فــي تحديــد االحتياجــات، وإتاحــة الفرصــة لظهــور عناصــر جديــدة فــي إدارة شــئون املنظمــات والتأكيــد علــى 

أهميــة تــداول وتجديــد القيــادات فيهــا.

تقييــم البـــرامج واألنشــطة والفعاليــة التــي تقــوم بهــا الجمعيــات األهليــة، وذلــك ملعرفــة أســباب النجــاح والعمــل بهــا، 	 
وتفــادي عوامــل الفشــل فــي األعمــال املســتقبلية.

ضــرورة العمــل علــى تشــجيع الجمعيــات األهليــة فــي املســاهمة فــي تقديــم األنشــطة الثقافيــة والتعليميــة، باإلضافــة إلــى 	 
ا فــي تقديــم تلــك الخدمات. ضــرورة بنــاء قــدرات العامليـــن فــي تلــك الجمعيــات بحيــث يصبــح أداء الجمعيــات احتـــرافيًّ

حدود الدراسة
الحدود املكانية: يتم تطبيق الدراسة على الجمعيات األهلية املهتمة بالعملية التعليمية داخل محافظة القاهرة.	 

الحدود الزمنية: تم االستغراق في إعداد هذه الدراسة ملدة 9 شهور بداية من ينايـر 2020 حتى نهاية أغسطس 2020.	 

الحــدد املوضوعيــة: تــم التـركيـــز علــى الجمعيــات األهليــة فقــط كإحــدى أهــم منظمــات املجتمــع املدنــي، كمــا تــم 	 
التـركيـز على قطاع التعليم فقط من ضمن القطاعات املختلفة في املحور االجتماعي في ضوء الرؤية االستـراتيجية 

للدولــة 2030 لتحقيــق التنميــة املســتدامة.

القيود العلمية والعملية في إعداد الدراسة: 
واجه الباحث العديد من الصعاب في إتمام هذه الدراسة، والتي يمكن ذكر أهمها في النقاط التالية:

القلة النسبية التي واجهت الباحث في املراجع باللغة األجنبية التي تناولت متغيـرات الدراسة.	 

ــا مــن املســئولية والتعــرض 	 
ً
تخــوف مفــردات الدراســة )عينــة الدراســة( مــن اإلجابــة عــن اســتمارة االســتقصاء، تخوف

للمســاءلة القانونيــة واإلداريــة.

تضــارب األرقــام واإلحصــاءات الصــادرة مــن أكثـــر مــن جهــة فــي معرفــة عــدد الجمعيــات األهليــة وخاصــة الجمعيــات 	 

األهليــة التــي تعمــل فــي قطــاع التعليــم.
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 ABSTRACT

Community associations are part of civil society organizations inside the country and have a historical 
extension for a long time. In Egypt, the axis of sustainable development is considered one of the most im	
portant directions of civil society’s activity in general and community associations in particular, especially 
in Cairo Governorate.

The current study aimed to identify the role of community associations in achieving sustainable devel	
opment in the education sector according to the strategic vision of the state for 2030 through alphabetical 
and digital literacy, educational empowerment of students, and improvement of competitiveness in the 
educational system on the national level.

The researcher adopted the descriptive approach in studying the variables of the study and employed 
the applied analytical approach in knowing the opinions of the surveyors about the role of community as	
sociations in achieving sustainable development of the educational process.

This study assumed that there is a statistical relationship between the role of community associations 
as a civil society organization in improving the educational process and the achievement of sustainable 
development in light of the strategic vision of the state for 2030.

By testing the main hypothesis of the study and its sub	hypotheses, the study reached a set of results. 
The study concluded that there is a strong direct correlation between the sub	variables of the independent 
variable )activating the role of civil associations, developing the awareness of community associations, and 
adopting educational strategy by community associations( and the dependent variable )achieving sustainable 
development in the education sector in accordance with the strategic vision of the state for 2030(.

The study also reached a set of recommendations. The most important of which is the need to set 
appropriate strategies to achieve the strategic vision of the State for 2030 within the framework of serious 
partnership that turns into a societal mandate to manage civil society organizations.

The study also recommended that it is necessary to adopt civil society organizations as a partner with the 
government in setting up serious planning and executive programs for the development process on the local level.

Keywords: civil society organizations, the educational process, sustainable development, community 
organizations.


